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Od 7 lutego w sprzedaży
dostępne będą bilety na ka-
baretowe przedstawienie
znanego i lubianego aktora
filmowego i teatralnego
Artura Barcisia

*str. 8

Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 8 lutego 2017 r.
o godzinie 9.30 w sali 
konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy, Piaseczno,
ul. Kościuszki 5

www.piaseczno.eu

Artur Barciś ShowPlan dla Józefosławia

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Sprawozdanie z pracy 

burmistrza str. 2

Reforma oświaty
Podpisana przez Prezydenta w dniu 9
stycznia 2017 r.  ustawa o reformie
oświaty, wchodzi w życie, co oznacza,
że samorządy muszą rozpocząć proces
jej wdrażania. str. 2

Szkodliwość niskiej
emisji - prawda czy mit

Gmina Piaseczno rozpoczęła nabór wnio-
sków na udzielenie dotacji celowej na
wymianę systemu ogrzewania na pro-
ekologiczny.                                             str. 7

Zimowe oczyszczanie

Kto odśnieży dach? Co zrobić, by nie zostać
na lodzie? Przeczytaj, kto powinien zadbać
o porządek podczas zimy.                     str. 5
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Małgorzata Kawka-Piotrowska

Tegoroczny budżet
jest pod każdym
względem rekor-
dowy. Aby zrealizo-
wać jego ambitne
założenia, został
uchwalony jeszcze 
w grudniu, co pomoże
szybciej rozpocząć za-
dania inwestycyjne.

Budżet gminy na 2017 rok

Nowa seria wspomnień

Ukazała się druga część książki „Mieszkańcy
wspominają” wydana przez Biuro Promocji
i Informacji Gminy Piaseczno. str. 3

Do 13 lutego w Wydziale Ur-
banistyki i Architektury Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno
można składać uwagi do pro-
jektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego Józefosławia. * str. 2

To dzięki podatkom, ale tylko osób roz-
liczających się w Piasecznie, w tym
roku gmina może przeznaczyć ponad
100 mln zł na inwestycje i remonty.

– Korzystając z publicznego trans-
portu, wysyłając dzieci do szkoły, narze-
kając na brak chodnika czy przyzwoitej
drogi, pamiętajmy, że jakość usług i ilość
nowych inwestycji uzależnione są od
dochodów gminy, a te w przeważającej
mierze pochodzą z udziału w podat-
kach od osób fizycznych i prawnych.
Zamożność naszej gminy uzależniona
jest więc od zamożności mieszkańców
i ich rzetelności w płaceniu podat-
ków – wyjaśnia Burmistrz Zdzisław Lis.

To proste, wystarczy ZAP-3

Dzisiaj przepisy nie wymagają mel-
dunku, aby płacić podatki w miejscu za-
mieszkania. Wypełniając PIT, wystarczy
wskazać jako miejsce zamieszkania
gminę Piaseczno oraz dołączyć wypeł-
niony formularz aktualizacyjny ZAP-3.
W ten sposób wspieramy okolicę, w któ-
rej mieszkamy, a więc wpływamy na
otaczającą nas rzeczywistość.

Na co idą Twoje pieniądze?

Na stronie www.piaseczno.naco-
idamojepieniadze.pl można sprawdzić,
jak pieniądze z naszych podatków wy-
dawane są przez gminę Piaseczno.

– Program, który jest swego ro-
dzaju kalkulatorem mieszkańca, poka-
zuje, w jakim stopniu poszczególny po-
datnik przyczynia się do rozwoju swojej
gminy, płacąc w niej podatki. Z drugiej
strony jest to narzędzie, które każdemu
pozwala ocenić, czy podział wydatków
na konkretne dziedziny i zadania reali-
zowane przez samorząd jest zgodny 
z jego oczekiwaniami – mówi Łukasz
Wyleziński, kierownik Biura Promocji 
i Informacji Gminy Piaseczno. – Właśnie
wprowadziliśmy do programu dane 
z budżetu na 2017 rok i wkrótce będzie
można porównać wydatki tegoroczne
z latami poprzednimi, gdyż korzysta-
my z tego systemu już od czterech lat 
– dodaje.

Symulator internetowy jest
oczywiście narzędziem poglądo-
wym, odnosi się wyłącznie do po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych, a poszczególne wyniki mogą
delikatnie różnić się od stanu fak-
tycznego, bo różne mogą być cho-
ciażby koszty uzyskania przychodu.
Wyniki są też zaokrąglane. Program
uwzględnia progi podatkowe, ale nie
bierze pod uwagę odliczeń czy sytu-
acji, w której małżonkowie rozliczają
się wspólnie. Dlatego wygenerowa-
nych kwot nie należy przyjmować
dosłownie, a jedynie orientacyjnie.

Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny dochód gminy. Prawie 38% 
z podatku płaconego przez mieszkańców do Urzędu Skarbowego wraca do gminy i w prosty
sposób przekłada się na realizację potrzebnych usług i inwestycji.

Okres międzyświąteczny, podobnie
zresztą jak w roku poprzednim, okazał
się dla gminnych radnych bardzo pra-
cowity. Na sesji 28 grudnia większością
dwudziestu głosów za, przy jednym
przeciw przyjęto budżet, a zarazem
plan działania dla piaseczyńskiego sa-
morządu na najbliższy rok.

Radni projekt budżetu omawiali
wcześniej w komisjach problemo-
wych, wprowadzając do niego
swoje uwagi oraz szereg nowych za-

dań, głównie inwestycyjnych i re-
montowych, które przyjęte zostały
przez burmistrza. Projekt budżetu
uzyskał pozytywną ocenę Komisji

Finansów oraz Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej.

więcej na str .4

Za sprawą PIT-a Piaseczno rozkwita

biuro

informacji

promocji

Gminy Piaseczno

Wymień piec

Coraz częściej słyszymy sformułowanie
„niska emisja”. Czy wiemy, czym faktycz-
nie jest niska emisja i jakie są konsekwen-
cje tego zjawiska?                                  str. 3
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 30           18 stycznia  2017 r.

Na początku sesji radni przyjęli protokół z 29. sesji Rady
Miejskiej. Sprawozdanie z działalności między sesjami przed-
stawił przewodniczący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wnio-
sków i interpelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją fi-
nansową gminy.

Zmiany budżetowe
Radni wprowadzili zmiany w budżecie na rok 2017:
– radni przesunęli wydatki w wysokości 4 455 zł na zakup opro-
gramowania dla wydziału oświaty,
– zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 200 000 zł na koncepcje
budowy ul. Wenus w Józefosławiu oraz o kwotę 20 000 zł na projekt
poprawy obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do DK nr
79 na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego w Piasecznie,
– radni zmienili „Wieloletnią Prognozę Finansową” i „Wykaz Przed-
sięwzięć do WPF” w uchwale Nr 822/XXIX/2016.

Zagospodarowanie przestrzenne
– w ramach uzgodnień z Wydziałem Prawnym Wojewody Ma-
zowieckiego uchylono uchwały Rady Miejskiej Nr 780/XXVII/2016
oraz 778/XXVII/2016 w sprawie uchwalenia zmiany oraz w spra-
wie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Jesówka,
– radni uchwalili zmiany w MPZP części wsi Jesówka,
– nadano nazwy „Pod Borem” i „Pylna”  ulicom w Głoskowie.

Nieruchomości
– radni wyrazili zgodę na sprzedaż działki nr 145 przy ul. Cyrkonii
oraz działki nr 250 przy ul. Geodetów,
– wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki nr
78/73 przy ul. Działkowej w Józefosławiu,
– radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku działki
nr 9/12 obr. 21 położonej w Piasecznie,
– wyrażono zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu nie-
ograniczonego części działki nr 19 przy ul. Puławskiej,
– postanowiono wynająć na okres 10 lat lokal użytkowy w bu-
dynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.

Pozostałe
– radni upoważnili burmistrza do podpisania porozumienia 
z GDDKiA dotyczącego poprawy obsługi komunikacyjnej przy-
ległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 na odcinku
od granicy Warszawy do ul. Okulickiego w Piasecznie,
– radni przegłosowali uchwałę w sprawie określenia środków
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczy-
cieli emerytów w budżecie gminy Piaseczno,
– w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty radni wpro-
wadzili zmianę w uchwale Nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej 
w sprawie opłaty za świadczenia i czas przeznaczony na bez-
płatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Piaseczno.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-
stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Poniżej przedstawiamy zarys
najważniejszych spraw, któ-
rymi burmistrz i kierownictwo
zajmowali się od 28 grudnia
2016 r. do 18 stycznia 2017 r.

Burmistrz ogłosił 

przetargi na:

• dostawę żywności do Szkoły
Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
• przewóz dzieci z Pilawy,

Orzeszyna, Chojnowa, Dobie-
sza, Wojciechowic, Krępy,
Ustanowa do Zespołu Szkół
Publicznych w Zalesiu Gór-
nym oraz przewóz dzieci na
basen na trasie Zalesie Górne
– GOSiR Piaseczno,
• dostawę artykułów żywno-
ściowych do Szkoły Podsta-
wowej w Głoskowie,
• zakup, dostawę i rozła-
dunek workowanego węgla
Orzech I dla podopiecznych
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
• przewóz dzieci z Gołkowa,
Woli Gołkowskiej, Baszkówki,
Głoskowa, Runowa, Henry-
kowa do Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Złotokłosie,
• dostawę żywności do
Przedszkola nr 6 w Głoskowie,
• konserwację lokali i budyn-
ków należących do zasobu
gminy Piaseczno.

Burmistrz zatwierdził 

przetargi na:

• zorganizowanie zimowiska
z programem profilaktycz-
nym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin dysfunkcyjnych; część
I: Algaja Pracownia Rozwoju
Intelektualnego – 973 zł za
jedną osobę, część II: „Su-
perkolonie” – 1060 zł za jedną
osobę, część III: „Superko-
lonie” – 1230 zł za jedną
osobę.

W tym okresie burmistrz
zajmował się bieżącymi spra-
wami, m.in. odbyły się nastę-
pujące spotkania i wydarze-
nia z udziałem burmistrza:

12 stycznia
– udział w Walnym Zgroma-
dzeniu Przedsiębiorstwa Cie-
płowniczo-Usługowego Sp. 
z o.o. w Piasecznie,

– udział w posiedzeniu Gmin-
nego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego w sprawie oceny
możliwości realizacji i koordy-
nacji zadań ujętych w „Prog-
ramie ochrony powietrza dla
strefy mazowieckiej” na te-
renie gminy Piaseczno,
– udział w posiedzeniu Mło-
dzieżowej Rady Gminy,
16 stycznia
– spotkanie z dyrektorami
szkół z terenu gminy Pia-
seczno w sprawie wdrożenia
reformy oświaty.

Burmistrz na bieżąco or-
ganizował posiedzenia kie-
rownictwa urzędu, podczas
których omawiane były bie-
żące sprawy gminy, współ-
pracował z organami Rady
Miejskiej oraz brał udział 
w posiedzeniach komisji Ra-
dy Miejskiej. *

Sprawozdanie z pracy burmistrza

od 28 grudnia 2016 r. do 18 stycznia 2017 r.

Reforma oświaty w Piasecznie

Zgodnie z założeniami re-
formy 6 klasowe szkoły podsta-
wowe z mocy prawa z dniem 
1 września 2017r. staną się 8 kla-
sowymi szkołami podstawo-
wymi. Tym samym nie będzie
już rekrutacji do I klasy szkoły
gimnazjalnej i rozpocznie się
proces  ich wygaszania. Za dwa
lata dzisiejsi pierwszoklasiści
będą ostatnim rocznikiem,
który ukończy gimnazjum. Stan

przejściowy będzie więc trwał
do rozpoczęcia roku szkolnego
2019/2020 kiedy to gimnazja
przestaną fizycznie istnieć, 
a szkoły  podstawowe będą mia-
ły pełną 8 klasową strukturę. 
W związku z reformą zmodyfi-
kowane zostaną obwody szkół. 

Zespoły szkół 

bez zawirowań

Obecnie w gminie Pia-
seczno funkcjonuje 6 zespo-
łów szkół oraz 4  samodzielne
szkoły podstawowe i 2 samo-
dzielne gimnazja. Zespoły
szkół zostaną  przekształcone
w 8 – klasowe szkoły podsta-
wowe. Dotyczy to:
- Zespołu Szkół w Piasecznie,
- Zespołu Szkół w Zalesiu Górnym 
- Zespołu Szkół w Jazgarzewie
- Zespołu Szkół w Złotokłosie

- Zespołu Szkół w Chylicach
- Zespołu Szkół w Józefosławiu

Przekształcenie szkół

podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zalesiu Dolnym oraz Szkoła
Podstawowa w Głoskowie 
zostaną przekształcone z 6 
w ośmioklasowe, rozpoczyna-
jąc proces zmiany od przejścia
uczniów kończących w czerw-
cu tego roku klasę VI do klasy
VII w roku szkolnym 2017/2018
a potem kontynuując ten pro-
ces. W rezultacie zwiększy się
w tych szkołach liczba klas 
i liczba uczniów.

Połączenie szkół pod-

stawowych z gimnazjami

Wybraliśmy rozwiązanie
polegające na włączeniu Gim-

nazjum nr 2 w struktury
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
Gimnazjum nr 1 w struktury
Szkoły Podstawowej nr 5.  Po
całkowitym wygaśnięciu gim-
nazjów ocenimy czy rozwią-
zanie jest satysfakcjonujące
czy też zasadne będzie utwo-
rzenie 4 samodzielnych szkół
podstawowych. 

Do 31 marca 2017 r. Rada
Miasta i Gminy Piaseczno po
uzyskaniu pozytywnej opinii
Mazowieckiego Kuratora Oś-
wiaty, podejmie uchwałę w spra-
wie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolne-
go,  wprowadzonego ustawą
Prawo oświatowe  na okres od
1 września 2017r. do 31 sierpnia
2019 r. 

*

Podpisana przez Prezydenta w dniu 9 stycznia 2017 r.  ustawa o reformie oświaty,
wchodzi w życie, co oznacza, że samorządy muszą rozpocząć proces jej wdrażania.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na podstawie art.
35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (DzU z 2016 roku, poz. 2147) informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze przy sekretariacie
Burmistrza oraz na stronie internetowej www.pia-
seczno.eu zamieszczony został do publicznej wiadomo-
ści „Wykaz nieruchomości” przeznaczonych do wydzier-
żawienia w trybie bezprzetargowym części działek ozn.
nr 56, 68 i 58/2, obr. 56, położonych w Piasecznie przy
ul. Paprociowej 2 i ul. Paprociowej 4 oraz części działki
ozn. nr ewid. 24/146 położonej w Józefosławiu przy ul.
Prymulki i ul. Ogrodowej.

Ogłoszenie

Ilu nas przybyło ?

W ciągu ostatniego roku liczba zameldowanych miesz-
kańców w gminie Piaseczno wzrosła o 1 144 osoby 
i według stanu na 1 stycznia 2017 roku wynosi 76 323
mieszkańców. 
Oprócz Piaseczna, w którym zameldowanych jest 44 066
osób, do największych miejscowości należą: Józefosław 
– 8 492 mieszkańców, Zalesie Górne – 3 322 mieszkańców 
i Głosków – 1 471 mieszkańców. Są to oficjalne liczby, jednak
w systemie gospodarki odpadami zarejestrowanych jest
ponad 85 tysięcy osób.

Wspólnie zdecydujmy o przyszłości Józefosławia

Korki, brak chodników, wygod-
nych i bezpiecznych ciągów ko-
munikacyjnych, brak przyja-
znych przestrzeni publicznych 
i zieleni na szybko zabudowują-
cych się osiedlach –  to problemy,
które były powodem rozpoczęcia
procedury zmiany planu miejsco-
wego w Józefosławiu. Są one efek-
tem szybkiego rozwoju i nad-
miernej urbanizacji. Z takimi
problemami w wielu miejscach
zmaga się gmina Piaseczno, a naj-
bardziej jaskrawym przykładem
jest miejscowość Józefosław. 
W związku z tym w ramach nowej
procedury przygotowano projekt
zmian  i w listopadzie rozpoczęto
jego konsultacje z mieszkańcami.  

„Jest ciasno, to dlaczego ciągle
pozwalacie budować nowe osie-
dla?”, „Jak mamy stąd wyjeżdżać
?”  - tego rodzaju pytania padały  
w trakcie czterech tematycznych

spotkań organizowanych od listo-
pada ubiegłego roku w ramach
prezentacji projektu planu. 

- Problem polega na tym, że
podstawą wydawania pozwoleń
na budowę jest obowiązujący plan
miejscowy. Nie można go unieważ-
nić, a starostwo nie może odmówić
wydania pozwolenia na inwestycję
o ile jest ona zgodna z tym planem.
To przepisy planu miejscowego
mówią co i gdzie można budować.
My chcemy zmienić plan dla Józe-
fosławia, ale nie można tego zrobić
z dnia na dzień – mówi Daniel Put-
kiewicz, I Zastępca Burmistrza. –
Sama procedura jest czasochłonna
i w rzeczywistości czasem przy-
pomina wyścig z deweloperami –
dodaje wiceburmistrz

W trakcie spotkań unaoczniły
się wyzwania związane z samą
zmianą. Rozwiązaniem proble-
mów komunikacyjnych z pewno-

ścią byłyby nowe drogi, ale te czę-
sto wywołują obawy mieszkańców 
o wzmożony ruch samochodów
w bezpośrednim sąsiedztwie ich
mieszkań.  Ograniczona jest też
możliwość prostopadłych połą-
czeń głównych arterii w miejsco-
wości, w związku z dominacją na
tym terenie zamkniętych osiedli.
Gmina ma także ograniczone
możliwości zmiany zabudowy
wielorodzinnej na jednorodzinną 

Aby te problemy rozwiązać
trzeba stosować nie jedno a kilka
narzędzi. Jednym z nich jest pro-

gram inwestycyjny, czyli budowa
wcześniej zaplanowanych szkół 
i dróg. Równolegle trzeba zmieniać
miejscowe plany zagospodarowa-
nia i planować miejsce pod nowe
drogi, trakty pieszo-rowerowe, parki,
porządkować charakter zabudowy.

Obecnie jest jeszcze czas na
zgłaszanie uwag do planu. Może
je zgłaszać każdy, czyje obawy
wzbudzają zaproponowane roz-
wiązania. Można też składać
wnioski popierające dane rozwią-
zanie. Należy się jednak spieszyć,
bo czas na to mija 13 lutego 2107 r.

Do 13 lutego można składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Józefosławia. 
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Szkodliwość niskiej emisji – prawda czy mit?

Niska emisja jest to emisja pyłów
i szkodliwych gazów na wysokość
do 40 m. Zanieczyszczenia te są
niezwykle groźnie dla żyjących or-
ganizmów, gdyż koncentrują się
w niskich warstwach atmosfery,
zazwyczaj tuż nad powierzchnią
ziemi, i są wdychane przez ludzi.
Przebywanie człowieka w środo-
wisku zanieczyszczonym tok-
sycznym dymem powoduje 
nieprawidłowości na wszystkich
poziomach organizacji ludzkiego
ciała: od molekularnego (np. mu-
tacje DNA powodujące choroby
nowotworowe), przez komór-
kowy (np. wady komórek rozrod-
czych będące jedną z przyczyn
niepłodności), narządowy (np.
uszkodzenia nerek, wątroby czy
płuc), aż do całego organizmu (np.
mniejsza waga urodzeniowa no-
worodków).

Przyczyną powstania niskiej
emisji jest zaspokajanie najzwy-
klejszych ludzkich potrzeb: ogrze-
wanie budynków, komunikacja
samochodowa, grillowanie, ko-
szenie trawnika kosiarką spali-
nową. Jednak głównymi źródłami
zanieczyszczeń są powierzch-
niowe źródła komunalno-bytowe
(lokalne kotłownie, indywidualne
paleniska domowe, emitory z za-
kładów użyteczności publicznej)
oraz motoryzacja.

Niestety wyniki analiz i osza-
cowań Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w War-
szawie wskazują, że tak jak w ca-
łym województwie mazowiec-
kim, tak również w gminie Pia-
seczno niska emisja stanowi po-
ważny problem. Na terenie naszej
gminy tylko w latach 2015–2016

trzykrotnie ogłaszany był tzw.
alarm smogowy dotyczący prze-
kroczenia dopuszczalnych pozio-
mów niektórych zanieczyszczeń
(pyły PM10, PM2,5 benzo(a)piren,
NO2). Zanieczyszczenia te pocho-
dzą z domowych pieców i lokal-
nych kotłowni węglowych, w któ-
rych spalanie odbywa się w nie-
efektywny sposób bądź surowiec
wykorzystywany do ogrzewania
jest złej jakości.

Czym zanieczyszczamy

powietrze?

Stopień zanieczyszczenia po-
wietrza w Piasecznie, podobnie
jak w większości polskich miast,
jest niestety wysoki. W miesią-
cach wiosenno-letnich głównym
źródłem emisji szkodliwych sub-
stancji jest transport samocho-
dowy, natomiast w okresie je-
sienno-zimowym na niechlub-
nym pierwszym miejscu wśród
emitorów wytwarzających naj-
więcej zanieczyszczeń znajdują
się jednorodzinne budynki miesz-
kalne wykorzystujące jako źródło
ciepła paliwa stałe.

Często podczas wyboru pa-
liwa energetycznego większą
uwagę zwracamy na cenę niż na
jakość i wartość energetyczną su-
rowca. Domy ogrzewamy więc ta-
nim, zasiarczonym węglem, kok-
sem, miałem lub drewnem. Nie-
rzadko do pieców trafiają: zadru-
kowany papier, impregnowane
drewno, płyty wiórowe, sklejki, pa-
nele podłogowe, tworzywa sztucz-
ne, w tym plastik i guma. Takie
działania sprawiają, że powietrze
wokół naszego domu zawiera całą
tablicę Mendelejewa. Węglowo-

dory, tlenki azotu, tlenek węgla,
tlenki siarki, pyły, metale ciężkie
itp. Zatrute tymi i innymi substan-
cjami powietrze ma bezpośredni
wpływ na zdrowie ludzkie, żywot-
ność  ekosystemów oraz poszcze-
gólnych roślin i zwierząt.

Wpływ na zdrowie

Szacuje się, że rocznie około 
45 000 osób w Polsce umiera
przedwcześnie z powodu zanie-
czyszczenia powietrza. Niska emi-
sjapowoduje częstsze występowa-
nie chorób alergicznych, zapalenia
spojówek, astmy, poronień i niż-
szej wagi urodzeniowej noworod-
ków, przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc oraz nowotworów.

Sposoby ograniczania 

niskiej emisji:

• Wymiana pieca na bardziej wy-
dajny i przyjazny dla środowiska.
O dotacjach na ten cel można do-
wiedzieć się w Urzędzie Miasta
lub w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska oraz Banku
Ochrony Środowiska.
• Korzystanie z węgla wysokoka-
lorycznego (o wysokiej wartości
opałowej) – to nie tylko bardziej
ekologiczne, ale także tańsze. Na-
leży unikać palenia węglem naj-
niższej jakości: miałem, mułem,
flotem lub pyłem. Pamiętaj, nie
spalaj śmieci, nawet starych ga-
zet! Spalanie odpadów poza miej-
scami do tego wyznaczonymi
podlega karze grzywny do 5 000
zł (art. 191 ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach).
• Podłączenie domu lub mieszka-
nia do sieci ciepłowniczej.
• Oszczędzanie energii i zaplano-

wanie termomodernizacji domu
(np. wymiany grzejników, okien,
docieplenia ścian).
• Wybranie odnawialnych źródeł
energii (biomasa, energia sło-
neczna lub wiatrowa, geotermia).
• Korzystanie z komunikacji miej-
skiej w celu ograniczenia liczby
samochodów na ulicach.
• Jeżdżenie rowerem lub spacero-
wanie wtedy, gdy jest to możliwe.
• Korzystanie z parkingów Park&
Ride.
• Stosowanie zasad jazdy ekolo-
gicznej, np.: hamuj silnikiem, nie
przewoź zbędnego obciążenia,
sprawdzaj ciśnienie w oponach,
unikaj podróży samochodem na
trasach poniżej 7 km.
• Wyłączanie silnika w samocho-
dzie, kiedy tylko jest to możliwe
(np. czekając na przejazd pociągu).
• Angażowanie się w akcje oby-
watelskie na rzecz ochrony czy-
stości powietrza, np. inicjatywy
Polskiego Alarmu Smogowego.

Co robi gmina Piaseczno?

W celu likwidacji już istnie-
jących emitorów od 2014 roku
udzielana jest z budżetu gminy
dotacja, dzięki której mieszkańcy

gminy mogą uzyskać dofinanso-
wanie w wysokości 50% ceny ko-
tłów gazowych, gazowo-olejo-
wych lub olejowych, natomiast
w przypadku elektrycznych urzą-
dzeń grzewczych dofinansowa-
nie wynosi 60% ceny.

Od 2016 roku udzielana jest do-
tacja na realizację inwestycji zwią-
zanych z wykorzystaniem odna-
wialnych źródeł energii. Benefic-
jenci mogą otrzymać dofinanso-
wanie w wysokości 50% ceny
układu solarnego bądź pompy cie-
pła (jednak nie więcej niż 5 000 zł).

Łącznie na wymianę pieców
węglowych oraz montaż ukła-
dów solarnych i pomp ciepła
tylko w 2016 roku w budżecie za-
bezpieczono 112 000 zł.

Gmina Piaseczno realizuje
także szereg inwestycji pozwala-
jących na oszczędność energii 
w budynkach komunalnych oraz
budynkach użyteczności publicz-
nej. Prowadzone są audyty ener-
getyczne, termomodernizacje oraz
modernizacje źródeł ogrzewania.

Ważną rolę w walce z za-
nieczyszczeniami powietrza od-
grywa również usprawnienie ru-

chu samochodowego realizowa-
ne przez poprawę parametrów
istniejących dróg, a także budowę
nowych arterii. Ponadto coraz
dłuższa i liczniejsza sieć ścieżek
rowerowych zachęca do korzysta-
nia z tego najbardziej przyjaznego
dla środowiska i zdrowia środka
lokomocji. Stale rozwijana jest
również oferta transportu zbio-
rowego, zarówno kolejowego, jak
i autobusowego, którym można
dotrzeć do Warszawy i innych
miejscowości na terenie gminy.
Gmina stale rozwija lokalne linie
autobusowe tzw. eLki.

Realizacja powyższych za-
dań wspierana jest działaniami
edukacyjnymi, promocją OZE,
kampaniami mającymi zachęcić
mieszkańców do wspólnych do-
jazdów do pracy itp.

Na gminnej stronie interne-
towej pojawiają się również
wszelkie ostrzeżenia związane 
z jakością powietrza. W dziale „Za-
rządzanie kryzysowe” można
również znaleźć bezpośrednie
linki do wyników badań prowa-
dzonych przez lokalne stacje mo-
nitorowania jakości powietrza.

Coraz częściej słyszymy sformułowanie „niska emisja”. Czy wiemy, czym faktycz-
nie jest niska emisja i jakie są konsekwencje tego zjawiska?

Wydział Urbanistyki i Architektury przeprowadził in-
wentaryzację stanowisk archeologicznych na terenie
gminy Piaseczno wraz z wizualizacją przestrzenną da-
nych, które umieszczone zostały na stronie internetowej
w Systemie Informacji Przestrzennej gminy Piaseczno.

Teraz mieszkańcy w łatwy sposób mogą sprawdzić przez
Internet, pod adresem piaseczno.e-mapa.net w zakładce
„Archeologia”, jaka jest lokalizacja stref archeologicznych
i jakiego okresu dziejów one dotyczą. To ważne informacje
zwłaszcza przy prowadzeniu inwestycji, gdyż przed roz-
poczęciem jakichkolwiek prac budowlanych w tych strefach
należy wystąpić do Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o wydanie opinii archeologicznej.

Wektoryzacja oraz automatyzacja danych do elektro-
nicznej formy wykazów i bazy danych usprawni też pracę
urzędników, którzy po zalogowaniu do systemu mają szer-
szy dostęp do potrzebnych informacji. Jest to niezbędne
zwłaszcza przy wykonywaniu wypisów i wyrysów z miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
przygotowywaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dzięki
temu nie trzeba już ręcznie przeszukiwać teczek z doku-
mentami dla kilkuset stanowisk archeologicznych. Wszystkie
dane przestrzenne są dostępne po jednym kliknięciu.

Prace nad przeniesieniem analogowych informacji do
przestrzennej bazy danych trwały od września do grudnia
2016 roku i spotkały się z dużym uznaniem Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który w piśmie
do Urzędu Miasta zaznaczył, że gmina Piaseczno jest pierw-
szą, która wprowadza najnowsze osiągnięcia w zakresie
wektoryzacji i automatyzacji danych o dziedzictwie ar-
cheologicznym, co jest wspaniałym przykładem na stoso-
wanie dobrych praktyk w ochronie zabytków.

Spalanie odpadów
poza miejscami do

tego wyznaczonymi
podlega karze

grzywny do 5 000 zł.
Art. 191 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. 
o odpadach.

Nowa seria wspomnień

– Ciesząca się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców książka ze
wspomnieniami o starym Pia-
secznie zmobilizowała nas do
przygotowania drugiej części, na
podstawie kolejnych rozmów 
z mieszkańcami, które przepro-
wadziła Małgorzata Kawka-Pio-
trowska – mówi Łukasz Wyleziń-
ski, kierownik Biura Promocji 
i Informacji Gminy Piaseczno. 
W projekcie „Łapmy stare Pia-
seczno” udało się zaprosić do
współpracy kolejnych jedenaście
osób, które podzieliły się z czytel-
nikami własnymi wspomnie-
niami o dawnym charakterze
miasta i osobach, które zapisały
się w historii Piaseczna. „Posypały
się wspomnienia osób uczestni-
czących aktywnie kiedyś i obec-
nie w życiu publicznym, tworzą-
cych piaseczyńską rzeczywis-
tość, kierujących instytucjami, ta-
kimi jak np. Grójecka Kolej Wą-
skotorowa, czy ludzi biorących
czynny udział w kształtowaniu
się piaseczyńskich drużyn spor-
towych” – komentują we wstępie
do książki Małgorzata Szturom-
ska i Stanisław Hofman, czuwają-

cy nad poprawnością historycz-
nych faktów i dbający o wypeł-
nienie książki ciekawymi zdję-
ciami ilustrującymi wspomnienia.

Wydana książka jest konty-
nuacją akcji, której celem jest ze-
branie i zapisanie wspomnień
najstarszych obywateli naszego
miasta, aby te opowieści i histo-
rie nie przepadły na zawsze. 
– Tak kształtuje się tożsamość
miasta, poprzez przekazywanie
kolejnym pokoleniom opisu wy-
darzeń, tych codziennych i tych
niezwykłych, a także przybliża-
nie sylwetek osób, które z mia-
stem związane były od urodze-
nia lub przez większość swojego
życia – podkreśla Daniel Putkie-
wicz, I zastępca burmistrza.

Dla mieszkańców zaintere-
sowanych tematem przeznaczy-
liśmy limitowaną pulę książek.
Egzemplarz odebrać można 
w Biurze Promocji i Informacji 
w Urzędzie Miasta (pokój 96). 
– A teraz fotel, ciepła herbata, włą-
czamy wsteczny bieg i rusza-
my na wycieczkę do przeszło-
ści… – proponuje inicjatorka akcji
i radna Magdalena Woźniak.

Ukazała się druga część książki „Mieszkańcy wspominają” wydana przez Biuro Pro-
mocji i Informacji Gminy Piaseczno.
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Małgorzata Kawka-Piotrowska

Wektoryzacja stanowisk 
archeologicznych



Zaplanowany dochód gminy 
w 2017 roku wynosi 420,7 mln
zł, z czego dochody własne wy-
noszą 275,2 mln zł. Najwięcej,
bo aż 166,4 mln zł pochodzi z ty-
tułu podatku dochodowego od
osób fizycznych, czyli z PIT-ów.
Subwencja oświatowa z bu-
dżetu państwa wynosi 76 mln
zł, a 48 mln zł to środki z bu-
dżetu państwa przekazywane
na realizację programu Ro-
dzina 500+. Dochody z podat-

ków lokalnych pobieranych
przez gminę zaplanowane są
na 42,9 mln zł.

Budżet większy o 100 mln zł

Wydatki gminy zaplano-
wane zostały w kwocie 471,9
mln zł i są o ponad 100 mln zł
wyższe niż plan budżetu z 2016
roku. Główny wpływ na to ma
realizacja programu Rodzina
500+, ale również zaplanowane
ok. 51 mln zł deficytu budżeto-
wego, który sfinansowany zo-
stanie z wolnych środków oraz

emisji papierów wartościo-
wych. Strukturę wydatków bu-
dżetowych przedstawiamy na
wykresie obok. Tradycyjnie
najwięcej, bo 188,2 mln zł, prze-
znaczone jest na oświatę i edu-
kacyjną opiekę wychowawczą.
Drugą pozycję w budżecie sta-
nowią wydatki na rodzinę, czyli
wypłata świadczeń wycho-
wawczych w ramach programu
Rodzina 500+ oraz świadczenia
rodzinne i fundusz alimenta-

cyjny – łącznie jest to 63,9 mln
zł. Porównywalna kwota, 63,4
mln zł, przeznaczona jest na
transport i drogi. „Janosikowe”,
które nasza gmina musi odpro-
wadzić do budżetu państwa na
rzecz słabiej rozwiniętych re-
gionów, wynosi 4,9 mln zł. Wy-
datki na administrację pu-
bliczną stanowią 6,9% całego
budżetu i wynoszą 32,5 mln zł.
Na wysokim poziomie zaplano-
wane zostały środki na sport –
12 mln zł oraz na kulturę – 8,4
mln zł.

Rekordowe wydatki na

inwestycje

Grubo ponad 100 mln zł
gmina przeznaczy w tym roku
na inwestycje i remonty. Jeśli do-
dać do tego wydatki zaplano-
wane przez gminne spółki:
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Przedsiębior-
stwo Ciepłowniczo-Usługowe, to
kwota ta przekracza 130 mln zł.

– To będzie przełomowy
rok dla gminnych inwestycji –
mówi burmistrz Zdzisław Lis.
– Zakończymy zadania, które

rozpoczęliśmy w 2016 roku, ta-
kie jak rozbudowa szkoły w Za-
lesiu Dolnym, przebudowa Ka-
nału Piaseczyńskiego ze skwe-
rem Kisiela czy rewaloryzacja
Parku Miejskiego, a rozpocz-
niemy kilka kluczowych inwe-
stycji, do których przygotowu-
jemy się od lat. Mam na myśli
chociażby budowę Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego,
czyli nowej szkoły w centrum
miasta, czy budowę ul. Geode-
tów. Liczę też, że w 2017 roku
GDDKiA rozpocznie przebu-
dowę skrzyżowania ulic Oku-
lickiego i Puławskiej; my jako
gmina zabezpieczyliśmy w bu-
dżecie środki na wsparcie tej re-
alizacji – wyjaśnia burmistrz.

Drogi najważniejsze

Ponad połowa wszystkich
środków na inwestycje i re-
monty przeznaczona zosta-
nie w tym roku na drogi. Do
najważniejszych realizacji na-
leżą: ul. Geodetów w Józefo-
sławiu, koszt 12,8 mln zł, z cze-
go 6,5 mln zł w 2017 roku; ul.
Wenus w Józefosławiu, koszt
1,7 mln zł; kontynuacja prze-
budowy ulic w rejonie ZSP 
w Piasecznie i ul. Główna,
koszt 2,8 mln zł; ul. Wilanow-
ska w Józefosławiu, koszt 3,6
mln zł; rozpoczęcie budowy
ul. Szpitalnej w Piasecznie,
koszt 5,1 mln zł, z czego 2,1
mln zł w 2017 roku; ulice
Skalna i Przyjazna w Bobro-
wcu, koszt 1,9 mln zł; budowa
ul. Cyraneczki, koszt 1,4 mln
zł, a także rozpoczęcie projek-
towania i realizacji dróg do-
jazdowych do węzła „Antoni-
nów” na drodze S7 – 2 mln zł
w 2017 roku i ponad 10 mln zł
w latach kolejnych. W budże-
cie znajdują się też środki na
mniejsze odcinki dróg, pro-
jekty kilkudziesięciu dróg
oraz blisko 30 dużych remon-
tów drogowych na kwotę bli-
sko 10 mln zł. W tym roku
rozpocznie się też budowa
ścieżek rowerowych ze środ-
ków unijnych w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych.

Obiekty użyteczności pu-

blicznej

Bez wątpienia najbardziej
oczekiwaną i skomplikowaną
inwestycją ostatnich lat jest bu-
dowa Centrum Edukacyjno-

Multimedialnego. Gmach ten
będzie siedzibą zarówno nowej
szkoły podstawowej i przed-
szkola, jak i nowoczesnej biblio-
teki-multiteki. W tegorocznym
budżecie na ten cel przygoto-
wano 22,4 mln zł. Ukończona
za to zostanie w tym roku roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr
2, której łączny koszt wynosi
12,3 mln zł, a do zapłaty zostało
jeszcze 4,8 mln zł.

W zeszłym roku gmina na-
była duży budynek przy ul.
Warszawskiej, do którego prze-

niosą się wydziały i gminne
jednostki, dziś rozproszone po
Piasecznie w wynajmowa-
nych budynkach. Na remont,
termomodernizację i dostoso-
wanie do potrzeb Urzędu no-
wego budynku zaplanowane
w 2017 roku zostało 1,4 mln zł.
Gmina planuje też rozpocząć
remont budynku starej ple-
bani, z przeznaczeniem na
Muzeum Regionalne, oraz za-
daszyć boczne boisko na sta-
dionie miejskim. Opracowany
ma zostać również projekt za-
daszenia skate parku. – W de-
cydującą fazę wejdą wiosną
prace w Parku Miejskim, gdzie
przygotowujemy nowe alejki
z małą architekturą i latar-
niami, plac zabaw oraz moni-
toring – mówi Daniel Putkie-
wicz, I zastępca burmistrza. 
– Kiedy zakończą się prace hy-
drauliczne, na nowo zaaran-
żujemy także skwer Ksiela,
który ma być kolejnym po
rynku reprezentacyjnym miej-
scem w mieście, gdzie będzie
można spędzać chwile przy
kaskadzie wodnej czy skorzy-
stać z propozycji kulturalnych,
które zamierzamy tam re-
alizować – dodaje wicebur-
mistrz. – Chcemy też wzma-
cniać zieleń w mieście poprzez
budowę kolejnych zieleńców
czy skwerów, jednym z pomy-
słów jest aranżacja placyku
przy ul. Kościuszki w miejscu
wyburzonego w grudniu bu-
dynku po dawnej siedzibie
MGOPS.
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Tyle gmina Pia-
sezno wspólnie
z komunalnymi
spółkami prze-
znaczy w tym

roku na zadania
inwestycyjne 
i remontowe

130
mln zł

Do tego należy dodać:

- 10,7 mln zł na zadania remontowe (9,7 mln zł na drogi)

- 12,4 mln zł na zakupy inwestycyjne (9,8 mln zł na wykupy gruntów)
- 3,5 mln zł jako dotacje na budowę dróg powiatowych i wojewódzkich

- 19 mln zł na inwestycje i modernizacje systemu wodno-kanalizacyjnego

realizowane w imieniu gminy przez PWIK

- 2,2 mln zł na inwestycje realizowane przez PCU 

Tegoroczny budżet jest pod każdym
względem rekordowy. Aby zrealizować
jego ambitne założenia, został uchwa-
lony jeszcze w grudniu, co pomoże szyb-
ciej rozpocząć zadania inwestycyjne.

Budżet gminy na 2017 rok

W tym roku rozpocznie się budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II
Wizualizacja Biuro Architektoniczne DEDECO

Największa inwestycja drogowa w budżecie - ul. Geodetów wraz 
z rondem przy ul. Wilanowskiej       Foto: Łukasz Wyleziński /Urząd Miasta

Na wiosnę zakończy się I etap rewaloryzacji Parku Miejskiego w Piasecznie
Foto NTview Tomasz Nizielski
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Zimowe oczyszczanie

Jednym z najważniejszych aktów
prawnych określających obo-
wiązki związane z odśnieżaniem
nieruchomości oraz terenu wo-
kół niej jest „Prawo budowlane”
(DzU 1994, Nr 89, poz. 414). Usta-
wodawca nakłada tam na właści-
ciela lub wyznaczonego zarządcę
obowiązek użytkowania nieru-
chomości zgodnie z jej przezna-
czeniem oraz utrzymywania jej
w odpowiednim stanie technicz-
nym, czyli niezagrażającym życiu
i zdrowiu mieszkańców i innych
osób znajdujących się w bezpo-
średniej jej bliskości. Tak więc 
w zależności od tego, do kogo na-
leży nieodśnieżony fragment te-
renu, powinien go uprzątnąć od-
powiedni zarządca.

Kto odśnieża na osiedlu?

Kwestia usuwania śniegu na
osiedlu jest zawarta m.in w ustępie
drugim artykułu 61 „Prawa budow-
lanego”. Zgodnie z tym przepisem
właściciel bądź zarządca nierucho-
mości musi z zachowaniem nale-
żytej staranności zapewniać miesz-
kańcom bezpieczeństwo podczas
użytkowania budynku, zwłaszcza
jeśli mamy do czynienia z wystą-
pieniem niekorzystnych czynni-
ków zewnętrznych. Jednym z tych
czynników, które wymienia usta-
wa, są zjawiska atmosferyczne, ta-
kie jak opady śniegu, występowa-
nie szronu czy gołoledzi.

Zagrożenie na dachu

Śnieg zalegający na po-
wierzchni dachu może powodo-
wać wiele zagrożeń. Z jednej
strony stanowi on dodatkowe ob-
ciążenie i niekorzystnie wpływa
na konstrukcję dachu, zwłaszcza
w czasie roztopów i wahań tem-
peratury, a z drugiej może stano-
wić poważne zagrożenie dla
przechodniów oraz samochodów
poruszających się wokół. Z tego
powodu ustawodawca nakłada
na zarządcę bądź właściciela nie-
ruchomości obowiązek usuwa-
nia nadmiaru śniegu z dachu oraz

wykonywania doraźnej kontroli
jego stanu technicznego. Tak
więc odśnieżanie budynku nie
kończy się w chwili usunięcia za-
legającego na nim śniegu – za-
rządca powinien również zadbać
o usunięcie nawisów śnieżnych,
sopli lub innych czynników, które
mogą stanowić bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia lub życia.
Prace takie najlepiej zlecić wy-
kwalifikowanym osobom, które
posiadają aktualne uprawnienia
do prac na wysokości i podczas
odśnieżania wytyczą specjalną
strefę bezpieczeństwa.

Balkon odśnieżaj sam

Zupełnie inaczej obowiązki
wyglądają w przypadku balko-
nów. Wydawać by się mogło, że
balkon stanowi część elewacji,
więc jego powierzchnie powinien
odśnieżać właściciel budynku lub
zarządca. Tak jednak nie jest.
Obowiązek odśnieżania balkonu
przylegającego do lokalu miesz-
kalnego spoczywa na jego loka-
torze. Właściciel budynku odpo-
wiada jedynie za utrzymanie
części wspólnych budynku.

Kto zadba zimą o chodnik?

Obok „Prawa budowlanego”
drugim ważnym dokumentem
regulującym zimowe obowiązki
jest „Ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach” (DzU
1996, Nr 132, poz. 622). Te dwa do-
kumenty, obok wcześniej wspo-
mnianych obowiązków, nakładają
na właściciela nieruchomości lub
zarządcę obowiązek utrzymania
w należytym stanie chodników
wzdłuż nieruchomości oraz dróg
wewnętrznych (osiedlowych).
Tym samym właściciel nierucho-
mości musi usunąć z ciągów ko-
munikacyjnych śnieg, lód i błoto
pośniegowe. Powinien on również
we właściwy sposób zmagazyno-
wać usunięty śnieg, który nie
może utrudniać ruchu pieszych 
i samochodów. Jeśli drogi osie-
dlowe należą do gminy, to jest ona

zobowiązana prawnie do od-
śnieżania. Natomiast jeśli drogi
osiedlowe stanowią drogę we-
wnętrzną lub prywatną, to obo-
wiązek ich odśnieżania spoczywa
na właścicielu, czyli najczęściej 
na radzie osiedla lub wspólno-
cie mieszkaniowej, która może 
w tym celu wynająć specjali-
styczną firmę.

Jeśli wzdłuż nieruchomości
nie ma chodnika, a ruch pieszych
odbywa się po wydzielonej części
drogi publicznej znajdującej się
bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości, to również musi być
ona uprzątnięta.

Właściciel nieruchomości jest
zobowiązany przez prawo do od-
śnieżania. Ustawodawca szczegó-
łowo określił, jakich środków na-
turalnych i chemicznych można
używać do oczyszczania dróg 
i chodników w zimie. Te informacje
znajdują się w Rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r. (DzU 2005, Nr 230,
poz. 1960), które stanowi załącznik
do „Ustawy o ochronie przyrody”
(DzU 2004, Nr 92, poz. 880).

Kiedy nie trzeba 

odśnieżać chodnika

Jeśli chodnik nie przylega do
nieruchomości, np. jest oddzie-
lony od płotu lub muru budynku
pasem trawnika, obowiązek jego
odśnieżania spada na zarządcę
drogi. Podobnie jest wówczas, gdy
chodnik nie jest w ogóle wyodręb-
niony. Właściciel nieruchomości
nie odpowiada także za usuwanie
śniegu z chodników, na których
dopuszczone jest płatne parkowa-
nie. Za ich utrzymanie odpowie-
dzialny jest zarząd drogi, który po-
biera opłaty za postój. On także
powinien odśnieżać płatne miej-
sca parkingowe, w tym znajdujące
się w tych strefach „koperty”.

Kto jest zarządcą drogi, 

a więc powinien o nią dbać?

Za odśnieżanie i zapewnianie
przejezdności dróg zimą odpo-

wiada ich zarządca. Na terenie
gminy Piaseczno występują drogi
miejskie, powiatowe, wojewódz-
kie i krajowe. Za część jezdni osie-
dlowych odpowiadają spółdziel-
nie i wspólnoty mieszkaniowe
bądź ich właściciele. Nie jest więc
tak, że za wszystkie ulice odpo-
wiada gmina.

Zimowym utrzymaniem
dróg gminnych i przyległych do
nich chodników zajmuje się Wy-
dział Utrzymania Terenów Pu-
blicznych. To właśnie do Urzędu
Miasta i Gminy należy zgłaszać
ewentualne problemy z przejezd-
nością lub zaleganiem śniegu na
skrzyżowaniach czy przystan-
kach komunikacji miejskiej i pod-
miejskiej. Jeśli pojawiają się wąt-
pliwości, kto jest właścicielem
drogi, w łatwy sposób można to
zweryfikować. Wystarczy wejść
na gminną stronę internetową
www.piaseczno.eu i z głównej
strony kliknąć zakładkę „drogi”.
Można również przyjść osobiście
do Wydziału Utrzymania Tere-
nów Publicznych, Urząd Miasta 
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
pok. 88, lub zadzwonić pod nu-
mer: 22 701 76 52, e-mail: utp@pia-
seczno.eu.

Za odśnieżanie dróg powia-
towych odpowiada Wydział In-

westycji Remontów i Drogow-
nictwa Starostwa Powiatowego 
w Piasecznie, ul. Chyliczkowska
14, 05-500 Piaseczno, nr tel.: 
22 756 61 36. Szczegółowy wykaz
dróg powiatowych znajduje się
również w zakładce „drogi” na
www.piaseczno.eu.

Do odśnieżania i remontów
dróg wojewódzkich, tj. drogi Nr 721
Nadarzyn – Piaseczno – Konstan-
cin Jeziorna (Okulickiego – Prze-
smyckiego – Wschodnia), Nr 722
Piaseczno – Prażmów – Grójec (17-
go Stycznia – Gerbera – Sienkiewi-
cza – Pod Bateriami – Pułku 4 Uła-
nów – Jazgarzew), Nr 873 Pilawa –
Zalesie Górne (od drogi Warszawa
– Góra Kalwaria do Zalesia Gór-
nego do przejazdu kolejowego)
oraz drogi Nr 709 (Dworcowa od
Sienkiewicza do dworca PKP), zo-
bowiązany jest Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w War-
szawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, nr tel.: 22 244 90 00 (do
12), faks: 22 244 90 13, e-mail: dy-
rekcja@mzdw.pl.

O drogę krajową Nr 79 War-
szawa – Góra Kalwaria (Puławska
– Armii Krajowej – Asfaltowa) dba
natomiast Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Od-
dział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, e-mail: sekre-

tariat@warszawa.gddkia.gov.pl,
nr tel.: 22 813 33 75, 22 810 39 84,
22 870 68 27, 22 870 68 75, faks: 
22 810 04 12.

Jakie kary grożą za uchy-

lanie się od obowiązku od-

śnieżania?

Kontrolę nad obowiązkiem
odśnieżania dróg, dachów oraz
terenów wokół poszczególnych
nieruchomości sprawują policja,
straż miejska oraz nadzór bu-
dowlany. Jeśli właściciel nieru-
chomości nie odśnieża dachu
oraz nie sprawdza jego stanu
technicznego, to inspektor nad-
zoru budowlanego lub straż miej-
ska ma prawo nałożyć na właści-
ciela bądź administratora bu-
dynku mandat karny w kwocie
500 złotych. Policja może ukarać
właściciela bądź administratora
karą w wysokości do tysiąca zło-
tych. Jeśli ukarana osoba unika
zapłaty, to policja skieruje sprawę
do sądu. Wtedy kara może wy-
nieść już nawet 5 tys. złotych.

Gdy nie mamy pewności, kto
jest odpowiedzialny za nieodśnie-
żony chodnik, lub mamy pro-
blemy z wyegzekwowaniem jego
uprzątnięcia, należy zadzwonić
do straży miejskiej na bezpłatny
numer alarmowy – 986.

Co robić, gdy nie można swobodnie przejść chodnikiem 
z powodu zasp śniegu? Kto odśnieży dach? Co zrobić, by
nie zostać na lodzie? Przeczytaj, kto powinien zadbać 
o porządek podczas zimy.

Kto za co odpowiada?

W akcji odśnieżania miasta oprócz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych uczestniczą
pracownicy Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych

Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA

Junior sport – zajęcia pozalekcyjne

Placówki otrzymały sprzęt
sportowy, który będzie wykorzy-
stywany podczas lekcji wycho-
wania fizycznego. 

Zajęcia prowadzone były w:
Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Ki-
lińskiego w Piasecznie, Szkole
Podstawowej nr 2 im. E. Krauze
w Piasecznie, Szkole Podstawo-
wej im. T. Kościuszki w Głosko-
wie, Szkole Podstawowej w Ze-
spole Szkół Publicznych w Za-
lesiu Górnym, Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Zespole Szkół Publicz-

nych w Piasecznie, Szkole Pod-
stawowej w Zespole Szkół Pu-
blicznych im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Chylicach, Szkole Pod-
stawowej w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Złotokłosie. 

W ramach projektu zorgani-
zowano i prowadzono systema-
tycznie bezpłatne zajęcia poza-
lekcyjne dla dzieci z wychowania
fizycznego. Zajęcia prowadzone
były przez trenerów, nauczycieli
wychowania fizycznego zatrud-
nionych w ramach projektu. Te-

matyka zajęć obejmowała piłkę
nożną, gimnastykę, lekkoatle-
tykę Unihokej, piłkę koszykową,
biegi na orientację i wytrzyma-
łościowe, piłkę siatkową, pływa-
nie, kolarstwo, gry i zabawy ru-
chowe. 

Program „Junior Sport” to
program aktywności sportowej
dla uczniów klas IV-VI prowa-
dzony przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Podmiotem
realizującym projekt na terenie
woj. mazowieckiego jest Unia

Związków Sportowych War-
szawy i Mazowsza. 

W listopadzie 2015r. deklarację
udziału w projekcie zgłosiło siedem
szkół podstawowych z terenu
gminy Piaseczno.  We wszystkich
została utworzona 1 grupa zaję-
ciowa. Łączna kwota dotacji ze
środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego dla siedmiu grup projek-
towych w Gminie Piaseczno wy-
niosła 33.768,91 zł.

W ramach realizowanego w 2016 roku programu „Junior
Sport” w dodatkowych zajęciach sportowych wzięło udział
199 uczniów

Mieszkanka Zalesia Górnego Pani Barbara Tokarska zo-
stała uhonorowana z tytułu udziału w walkach o nie-
podległość państwa polskiego i mianowana na stopień
porucznika. 

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Na stopień porucznika
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Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

centrala - 70 17 500
fax 75 67 049

urzad@piaseczno.eu  www.piaseczno.eu
Opracowanie: Biuro Promocji i Informacji Gminy

michalak@piaseczno.eujuszczyk@piaseczno.eu

WYDZIAŁ
POLITYKI MIESZKANIOWEJ

pm@piaseczno.eu

ul. Wojska Polskiego 54

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REFERAT
SPRAW SPOŁECZNYCH

rss@piaseczno.eu

Mirosława Goch
kierownik referatu

70 17 636

Magdalena Pawełczyk
Ewa Wiśniewska
Tomasz Pośniak            70 17 626
Grażyna Wąsik
Małgorzata Sałuda        70 17 646

Mariusz Sekuła                73 70 626
naczelnik wydziału

Małgorzata Żyła               72 67 705
Anna Rutkiewicz
Justyna Marek
Elżbieta Gorzkowska        75 05 472

WYDZIAŁ
ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ
ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI GRUNTAMI

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ROLNEJ

WYDZIAŁ URBANISTYKI
I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ UTRZYMANIA
TERENÓW PUBLICZNYCH

WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH

REFERAT ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH

I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
gcr@piaseczno.eu

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I TRANSPORTU PUBLICZNEGO

it@piaseczno.eu

BIURO RADY MIEJSKIEJ
rada@piaseczno.eu

REFERAT INFORMATYKI
rinf@piaseczno.eu

WYDZIAŁ EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

edg@piaseczno.eu

Centrum Usług Wspólnych

ul. Kusocińskiego 4, tel. 75 67 204,

cuw@piaseczno.eu, www.cuw.piaseczno.eu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 54,

www.mgops.piaseczno.eutel. 75 67 263, mgops@piaseczno.eu,

Centrum Kultury, ul. Kościuszki 49, tel. 75 67 600, biuro@kulturalni.pl,

, Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego 9,  tel. 71 67 962,www.kulturalni.pl

Muzeum Regionalne 73 72 399, 509 687 267, Dworzec Kultura, ul. Dworcowa 9,

tel. 502 093 589

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 20,

www.gosir-piaseczno.pltel. 71 66 600, , inf@gosir-piaseczno.pl,

Stadion miejski, ul. 1 Maja 16, tel. 75 01 851

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego, ul. Fabryczna 1, tel. 75 67 373

Biblioteka Publiczna, ul. Kościuszki 49, tel.  73 51 138

kontakt@biblioteka-piaseczno.pl, www.biblioteka-piaseczno.pl
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Iwona Zielińska-Woszczyk
70 17 522naczelnik wydziału

Karol Moczydłowski
Emilia Stefańska              70 17 523
Zuzanna Kaleniecka
Marianna Pośnik              70 17 525
Dorota Choińska
Hubert Jarosz 70 17 526
Alina Maleszewska
Monika Trochim 70 17 530
Anna Gieleta                    70 17 533
Agnieszka Grzegorek      70 17 664
Justyna Wodowska
Agata Horst                      70 17 644
Katarzyna Złotkowska      70 17 663
Agnieszka Kurasiewicz    70 17 656

BIURO PROMOCJI
I INFORMACJI

Małgorzata Idaczek
Anna Grzejszczyk
Tomasz Pawlak                 70 17 650

Jolanta Łączyńska 73 60 279
naczelnik wydziału

Halina Pedryc 73 60 271
Maria Plak
Dorota Krug 73 60 272
Piotr Grędziński 73 60 273
Magdalena Latoszek
Łukasz Matyjasiak 73 60 270

Jacek Ryszkowski              70 17 555
naczelnik wydziału

Małgorzata Miksa
Zygmunt Podgórski             70 17 551
Piotr Kalbarczyk
Krzysztof Tobiasz                70 17 552
Andrzej Komorowski
Hanna Durlej                       70 17 553
Anna Peckiel
Ewa Łątka                           70 17 554
Wojciech Rosochacki          70 17 563
Wanda Kubiak
Anna Pakulińska-Attia         70 17 556
Zbigniew Kaiser
Anna Alberska                     70 17 564

Grzegorz Chrabałowski 70 17 677
naczelnik wydziału

Ewa Mardas
Lucyna Radzyńska 70 17 652
Halina Sypuła 70 17 529
Dagmara Hammerl
Patrycja Zych 70 17 679

Targowisko miejskie 75 67 140
Punkt pogrzebowy 75 67 585

Ewa Faliszewska            71 67 220
naczelnik wydziału

Joanna Kaliszczuk
Katarzyna Goral
Gabriela Janiszewska
Jolanta Klimkowska
Agata Lipowska
Jolanta Marchlewska
Marianna Matulka
Natalia Łojewska
Iwona Łyjak
Małgorzata Polak
Barbara Siczek
Agata Pęczek
Iwona Romejko
Monika Sajpel
Beata Strzeszewska
Dorota Syryczyk
Marta Szlapańska
Elżbieta Szymańska
Monika Szymańczak
Jolanta Wiśniewska         71 67 221
Alicja Ratajczyk
Elżbieta Oklej
Magdalena Egeman
Paulina Szymańska         71 66 604
Dorota Mika                     71 66 608

Ewa Witkowska              70 17 565
naczelnik wydziału

Aneta Świtucha
Urszula Mikułowska      70 17 566
Beata Pieniążkiewicz
Ewa Kalinowska           75 70 196
Teresa Kozłowska-Kapica
Aneta Kongiel
Bernard Siarniewicz
Małgorzata Cwyl          75 67 977
Maria Orlińska             73 70 350

Małgorzata Zwęglińska 70 17 607
naczelnik wydziału

Wiesława Rybacka 70 17 606
Katarzyna Borecka 70 17 613
Magdalena Pierz 70 17 605
Dorota Filinowicz 70 17 604
Hanna Ogonek 70 17 602
Elżbieta Turkowska 70 17 601
Jadwiga Siedlanowska 70 17 600
Elżbieta Odolińska 70 17 603
Marianna Wyrwas          70 17 600

Piotr Borkowski              70 17 654
kierownik referatu

Danuta Dąbrowska
Beata Nowak
Irena Miszkowska 70 17 655

Teresa Stachyra-Kopeć
Łukasz Nowak
Paulina Frymel
Danuta Żurawska          75 62 199

70 17 699

70 17 699

Włodzimierz Rasiński         70 17 686
naczelnik wydziału

Jan Grzesiak
Marek Ławrecki                 70 17 685
Ewa Bednarska
Marek Konarzewski           70 17 687
Urszula Łaszczewska        70 17 696
Edward Kopeć 70 17 697
Teresa Mazanek
Danuta Kowalczyk
Monika Rosińska               70 17 662
Iwona Turlejska
Tadeusz Kawiak                70 17 675
Marek Łęcki
Dorota Gołaś
Bronisław Żukrowski          70 17 676
Bogdan Krawczyk
Andrzej Bernaciak
Beata Kowalewska            70 17 657

Anna Bednarska 70 17 599
naczelnik wydziału
Sylwia Horabik 70 17 666
z-ca naczelnika

Beata Trzcińska
Milena Balkiewicz 70 17 667
Rafał Roguski
Agnieszka Sajnok 70 17 668
Zbigniew Kłosiewicz
Lech Rajewski 70 17 665
Jacek Bukowiecki
Tomasz Kosieradzki
Krzysztof Kacperski 70 17 669
Jan Smoliński
Piotr Sobczyński
Teresa Siennicka 70 17 671
Małgorzata Staszyńska
Leszek Trzmiel
Elżbieta Machowska 70 17 645

Tadeusz Tomczyk            70 17 680
kierownik referatu

Andrzej Posmykiewicz     70 17 681
Krystyna Jaworska
Monika Rudzka-Grądek   70 17 625

WYDZIAŁ
GOSPODARKI ODPADAMI

STRAŻ MIEJSKA

Barbara Wysocka             73 62 985
Naczelnik wydziału

Marta Kawiak
Halina Kurdel 73 62 983
Katarzyna Jawoszek

73 62 984Wioletta Brzezińska
Anna Misiałkiewicz 73 62 988

go@piaseczno.eu
ul. Wojska Polskiego 54

Mariusz Łodyga
komendant

70 17 690

70 17 695
monitoring miejski           60 45 316

Longina Woronowicz
naczelnik wydziału

Halina Balter
Magdalena Pielaszek 70 17 608
Małgorzata Kępka 70 17 611
Anna Brus
Aneta Domeradzka 70 17 609
Paweł Zdanowicz 70 17 612
Joanna Tokaj
Katarzyna Żelazowska 70 17 616
Martyna Drążkiewicz
Eliza Wnęk
Urszula Sawa 70 17 617
Beata Cyniak
Barbara Grodzka 70 17 618
Magdalena Hofa-Łobodzińska
Aneta Szlak 70 17 635
Jolanta Gołębiewska
Alina Zapałowska
Katarzyna Gazda 70 17 619

Kasy
Beata Stus 70 17 515
Ewa Klaus 70 17 514

70 17 615

Renata Pantak
Patrycja Perucka
Anna Markowska             70 17 510
Izabela Michalska
Bogumiła Michniewicz      70 17 511
Marzena Walczuk-Stępniewska
Mariola Malesa
Elżbieta Felczyńska         70 17 512
Renata Masny
Anna Pirowska                 70 17 508
Alina Gomółka 70 17 520
Beata Tokarska 70 17 516
Joanna Gomółka
Jadwiga Bąkowska          70 17 503
Mariola Dziadosz
Maria Stolarska                70 17 513

Maria Patocka                  70 17 580
naczelnik wydziału

Ewelina Seroczyńska
Małgorzata Tarkowska     70 17 575
Grażyna Jakubowska
Michał Sawicki                 70 17 577

70 17 505recepcja

70 17 535, 536, 545kancelaria
fax. 75 67 049

Agnieszka Marczuk
Dorota Leszczyńska
Katarzyna Białowąs
Anna Miller
Renata Malinowska
Hanna Rosłon                  70 17 501

Wanda Glinka
Elżbieta Strzelecka            70 17 518
Ewa Trzcińska
Beata Radomska               70 17 517

Bogdan Temoszczuk             70 17 550
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Agata Marciniak

Magdalena Żukowska-Otręba
70 17 678radca prawny

Elżbieta Gwara
Grażyna Wierzchowska    70 17 560

Robert Ludwicki                70 17 621
kierownik referatu

Rafał Świetlik
Robert Pierz                     70 17 620

I ZASTĘPCA
BURMISTRZA

REFERAT DS. POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Beata Marzęcka             75 62 008
kierownik referatu

Dorota Kaczmarek         75 62 008

Anna Bednarska
Naczelnik Wydziału Inwestycji putkiewicz@piaseczno.eu

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA

Daniel PutkiewiczHanna Kułakowska-Michalak

ZESPÓŁ DORADCÓW
BURMISTRZA

REFERAT DS.
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Honorata Kalicińska           75 62 008
Krzysztof Kasprzycki          70 17 682

70 17 660Hanna Magdziarz
kierownik referatu

70 17 674Robert Tworzydło

ul. Szkolna 1

SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BHP

Anna Charko                     70 17 622

WYDZIAŁ OŚWIATY
ul. Kusocinskiego 4

sekretariat@piaseczno.eu
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Ogłoszenie

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno informuje, że można składać wnioski o udzie-
lenie dotacji celowej z budżetu gminy Piaseczno na zmianę
systemu ogrzewania na proekologiczny, polegającą na zmianie
ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe, ga-
zowo-olejowe lub elektryczne, oraz wnioski o udzielenie dotacji
na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno, tj. na zakup i
montaż instalacji układu solarnego oraz pomp ciepła.

Dotacje będą udzielane zgodnie z obowiązującymi uchwa-
łami Nr 461 oraz Nr 459 Rady Miejskiej w Piasecznie z roku 2016,
opublikowanymi w Dzienniku Urzędu Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 12 lutego 2016 roku, poz. 1314 oraz poz. 1313.

Wnioski należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Rolnej, Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54, pok.  2.

Wnioski oraz załączniki można pobrać ze strony internetowej
gminy www.piaseczno.eu lub w Wydziale Ochrony Środowiska.

Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej

Jolanta Łączyńska

Dotacje na zmianę systemu ogrzewania 

Bezpłatne porady prawne
Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą korzystać z darmo-
wych porad prawnych, udzielanych przez radcę praw-
nego Pana Marcina Wojcińskiego.

Porady udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno, w każdą środę w godz. 9.00 - 13.00. W celu umó-
wienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 508 262 229. Pomoc prawna udzielana jest
na każdy temat, z wyłączeniem spraw karnych.

Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą też korzystać z
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dostępnej od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Starostwie Po-
wiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14. 

Akcja „Zima w Mieście 2017”

Zajęcia w szkołach

Po raz kolejny uczniowie piase-
czyńskich szkół podstawowych
będą mogli w czasie ferii zimo-
wych skorzystać z zajęć świetli-
cowych, rekreacyjnych bądź
sportowych.

- Wiemy, że akcja cieszyła się
zainteresowaniem rodziców w
ubiegłym roku dlatego też kon-
tynuujemy program bezpłat-
nych zajęć sezonowych w ra-
mach akcji „Zima w Mieście”,
których organizatorem jest
gmina – informuje wicebur-
mistrz Piaseczna Hanna Kuła-
kowska-Michalak. Program ad-
resowany jest do dzieci w wieku
szkolnym, które chcą w ciekawy,
aktywny i pełen wrażeń sposób
spędzić czas ferii zimowych.

Program będzie realizowany
przy współpracy i współudziale
piaseczyńskich szkół podstawo-
wych. Na uczestników czeka
wiele atrakcji m. in. wycieczki
wyjazdowe do kina, ogrodu bo-
tanicznego, pracowni ceramicz-
nej czy na kręgle. W programie
znajdują się też zajęcia takie jak
gry i zabawy przy wykorzysta-
niu szkolnego sprzętu sporto-
wego, gry i zabawy planszowe,

zajęcia plastyczne, korzystanie 
z biblioteki,rozmowy na temat
bezpieczeństwa w szkole i na
drodze z przedstawicielami po-
licji oraz straży pożarnej, kon-
kursy i rozgrywki sportowe,
wyjścia na basen i lodowisko.

Koszty finansowe akcji
„Zima w Mieście” pokryje Urząd
Miasta i Gminy Piaseczno zaś
koszty za wyżywienie uczniów
opłacają rodzice. Program oparty
będzie na stałym harmonogra-
mie zajęć przedstawionym na
stronie internetowej szkoły. Nad
bezpieczeństwem i organizacją
zajęć będzie czuwać kadra opie-
kunów-wychowawców oraz ko-
ordynator. 

Kulturalna zima

Centrum Kultury w Piasecz-
nie zaprasza wszystkich, którzy
podczas ferii zimowych zostają
w Piasecznie na Kulturalną zimę.
W ramach oferty zaplanowany
jest cykl warsztatów (między in-
nymi plastyczne, rękodzielnicze,
teatralne, muzyczne), oraz im-
prezy dla wszystkich grup wie-
kowych – spotkanie z operetką,
Teatranek dla najmłodszych, wy-
stęp Artura Barcisia, koncert for-

tepianowy Yuko Kawai, koncert
zespołu MIKROMUSIC oraz Nie-
dzielę Małego Melomana.

W tym roku ciekawą  propo-
zycją są warsztaty budowy i ani-
macji lalek JA-BAJKA, w czasie
których uczestnicy i uczestniczki
uczą się budować lalki i animo-
wać je, a następnie biorą udział
w zajęciach teatru ruchu. Rekwi-
zyty budowane są z materiałów
recyclingowych, takich jak puste
butelki, kartony, folie, papiery.
Warsztaty odbędą się 22 lutego
w Strefie Kultury, przy ul. Ja-
rząbka 20/85. Obowiązują zapisy. 

Muzeum Regionalne rów-
nież przygotowało zajęcia dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Wszyscy,
którzy odwiedzą Muzeum mię-
dzy 14-17 lutego będą mogli wziąć
udział w działaniach teatralno-
plastycznych. Tematem przewod-
nim będą Wikingowie i Słowianie,
a także sztuka afrykańska współ-
czesnej Tanzanii. Animatorki po-
prowadzą warsztaty rękodzielni-
cze dotyczące filcowania. Zajęcia
są bezpłatne. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy. 

Przystanek Kultura przygo-
tował bogatą ofertę zajęć mu-
zycznych, plastycznych, teatral-

nych,  a także artystyczno-edu-
kacyjnych wokół powieści detek-
tywistycznych. Nika Jaworowska
zaprasza na warsztaty, które będą
się składać z  booktalkingu, dys-
kusji, map myśli, a także przygo-
towania i realizacji "ruchomych
obrazów" na folii przy użyciu gra-
foskopu.

Cała oferta Kulturalnej
Zimy dostępna jest na stronie
www.kulturalni.pl. 

Zima na sportowo

Jak co roku Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Piasecznie or-
ganizuje akcję „Sportowa Zima 
w Piasecznie 2017”, skierowaną do
dzieci urodzonych w latach 2006-
2010. Zajęcia od poniedziałku do
piątku w dwóch turnusach odby-
wać się będą na obiektach sporto-
wych GOSiRu. Dzieci będą mogły
skorzystać z nauki i doskonalenia
pływania oraz jazdy na łyżwach,
a także tenisa stołowego, ścianki
wspinaczkowej i zajęć tematycz-
nych na hali sportowej (kickbo-
xingu, judo, karate, piłki koszyko-
wej i nożnej). Zapisy na sportową
akcję już się zakończyły.

Pełna oferta na stronie
www.gosir-piaseczno.pl.

Na ferie przygotowane zostały dla dzieci ciekawe zajęcia i warsztaty, organizo-

wane przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności
społecznej osób niepełnosprawnych.

OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

• warsztaty „Usamodzielniania w sieci”,
• wsparcie trenera aktywności – spotkania i wspólne wyjścia do
kina, na wystawy itp.
• indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
• warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia,
• indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do pod-
jęcia aktywności społeczno-zawodowej.

GRUPA DOCELOWA: osoby niepełnosprawne
• w wieku od 18 do 67 lat,
• posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności,
• pozostające bez zatrudnienia tj. nieaktywne zawodowo, bez-
robotne, poszukujące pracy, niezatrudnione.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Zapraszamy do zapoznania się z projektami obecnie realizowanymi przez Fundację Aktywizacja. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt z Iwoną Szlasą  specjalistą ds. rekrutacji/ Trener aktywności, tel. 22 565 48 79/ kom. 509 251
322,  iwona.szlasa@idn.org.pl lub Dyrektor Oddziału Dobrosławą Choryńską-Chudy, tel. 22 565 48 79/ kom. 509 251 322
dobroslawa.chorynska@idn.org.pl. Więcej informacji na www.aktywizacja.org.pl/warszawa

Krok do samodzielności Trwa do: 31.03.2017 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności
społecznej osób niepełnosprawnych.

OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

• spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
• pomoc w przygotowaniu do rekrutacji (CV, list motywacyjny,
rozmowa rekrutacyjna),
• spotkania aktywizacyjne, warsztaty umiejętności społecznych,
seminaria prawne, 
• szkolenia informatyczne (podstawowe i zaawansowane) i pod-
noszące kwalifikacje zawodowe, 

GRUPA DOCELOWA: osoby niepełnosprawne
• w wieku od 18 do 67 lat,
• posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności,
• pozostające bez zatrudnienia tj. nieaktywne zawodowo, bezrobotne,
poszukujące pracy, niezatrudnione,  z terenu woj. mazowieckiego. 

Profesjonalni niepełnosprawni Trwa do: 31.03.2017 r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdo-
bycie doświadczenia w pracy za granicą.

Program mobilności ponadnarodowej to możliwość:

• doskonalenia swoich kompetencji zawodowych podczas dwu-
miesięcznego stażu zagranicznego,
• nauki języka angielskiego (ok. 100 godzin),
• rozwoju kompetencji miękkich w zakresie: umiejętności radzenia
sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi, pewności siebie, sa-
mooceny, pracy w grupie,
• otrzymania profesjonalnego wsparcia doradcy zawodowego po
powrocie do kraju przy poszukiwaniu pracy lub wyborze ścieżki
edukacyjnej.

GRUPA DOCELOWA: osoby posiadające aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności, w wieku: 18–35 lat, zamieszkałe w woje-
wództwie mazowieckim i nieuczące się w trybie stacjonarnym,
osoby pozostające bez pracy,

Job Mobility Trwa do: 31.09.2017 r.

Dom Kultury w Piasecznie
kończy luty mocnym akcen-
tem, a to za sprawą koncertu
Mikromusic Trio. Muzyka ze-
społu to fuzja jazzu, trip-hopu,
rocka, czasem też muzyki 
ludowej. Na początku 2013 po-

jawił się piąty krążek zespołu
„Piękny koniec” zbierający bar-
dzo pozytywne recenzje kry-
tyków i fanów, a singiel „Ta-
kiego chłopaka” osiągnął po-
nad 11 mln wyświetleń na por-
talu YouTube. Najnowsza pły-

ta studyjna Mikromusic „Mat-
ka i Żony” ukazała się w paź-
dzierniku 2015 roku. Kilka ut-
worów, które znalazły się na
płycie, tworzą  ścieżkę dźwię-
kową w filmie „Chemia” w re-
żyserii Bartka Prokopowicza.

Bilety dostępne będą w przed-
sprzedaży od 14 lutego w ce-
nie 20 zł, w dniu koncertu 30
zł. Kasa  biletowa znajduje się
w Domu Kultury przy ul. Ko-
ściuszki 49.

*

Koncert zespołu Mikromusic Trio
W ostatnią sobotę lutego wysłuchać
będzie można koncertu muzyki z po-
granicza jazzu, trip-hopu, rocka, cza-
sem też muzyki ludowej.



Piaseczyńska KULTURA

Dom Kultury w Piasecznie

przygotował ciekawą propozycję.

Już 18 lutego zobaczymy w kaba-

retowym wcieleniu znanego i lu-

bianego aktora Artura Barcisia. Ar-

tysta, w sobie właściwy sposób

nawiązuje niezwykły kontakt 

z publicznością, opowiadając

anegdoty o swojej drodze do ak-

torstwa. Zaprasza za kulisy teatru

i planu filmowego, zabawnie

przedstawia problemy z tremą,

dykcją, różnego rodzaju „syp-

kach”, czyli aktorskich wpadkach,

oraz dowcipach jakie aktorzy ro-

bią sobie na scenie. Artur Barciś

Show to pełne humoru i wdzięku

spotkanie ze znakomitym i bar-

dzo lubianym aktorem. Bilety  na

kabaret dostępne będą od 7 lutego

w kasie biletowej Domu Kultury

w Piasecznie przy ul. Kościuszki

49 w przedsprzedaży w cenie 30

zł, w dniu imprezy 40 zł. 

Artur Barciś Show
Od 7 lutego dostępne będą bilety na kaba-
ret Artura Barcisia.

WOŚP-owy rekord 
w Piasecznie!

Wielkie podziękowania należą się
wolontariuszom kwestującym 
z puszkami i liczącym zebrane
pieniądze, organizatorom piase-
czyńskiego Finału wraz ze wspie-
rającymi instytucjami i firmami,
jak i wam, drodzy mieszkańcy, za
tak wielką hojność.

W ramach piaseczyńskiego
sztabu pracowało  140 wolonta-
riuszy.

Podczas Finału Centrum Kul-
tury w Piasecznie zorganizowało
koncert Margaret, a o godzinie
20.00 tradycyjnie rozbłysło świa-
tełko do nieba – czyli pokaz fajer-
werków ufundowany przez Biuro
Promocji i Informacji Gminy Pia-
seczno. W ramach piaseczyń-
skiego WOŚP odbył się też spek-
takl "Mały Książę" Teatru Expoart
oraz koncert zespołu Łysa Góra.

Piaseczno podczas Finału WOŚP 2017 
w niedzielę 15 stycznia zebrało rekor-
dową kwotę 207 899,91 zł.

W fortepianowym raju

Muzeum Regionalne w Piasecznie zaprasza od 28 stycznia
na wystawę czasową poświęconą historii życia Marii Dą-
browskiej.

Maria Dąbrowska bywała w Piasecznie w latach 20. i 30. 
u rodziny Gałczyńskich na ul. Reytana oraz u rodziny Wandy 
i Wacława Dąbrowskich w Zalesiu Dolnym. Wizyty te wspomina
kilkukrotnie w swoich „Dziennikach”. W Piasecznie pisała, ma-
lowała, spacerowała, odpoczywała w pięknym ogrodzie Bro-
nisława Gałczyńskiego.

Wystawa składa się z kilkunastu plansz przedstawiających
historię życia Marii Dąbrowskiej i jej rodziny, a także z przed-
miotów codziennych, których używała, listów, fragmentów
„Dziennika”, obrazów, fotografii i książek.

Wejście na wystawę jest możliwe w godzinach pracy Mu-
zeum Regionalnego:

• wtorek – środa: od 9.00 do 16.00
• czwartek – piątek: od 9.00 do 17.00
• sobota: od 9.00 do 16.00.
Bilety: normalny – 3 zł, ulgowy – 2 zł, w soboty wstęp wolny.

Wystawa potrwa do 11 marca 2017 r.

Maria Dąbrowska 
z wizytą w Piasecznie

Przyznane zostały stypendia twórcze i artystyczne miasta 
i gminy Piaseczno na rok 2017. Otrzymali je Michał Jeliński 
w dziedzinie fotografii oraz Michał Kisielewski w dziedzinie
muzyki.

Michał Jeliński to absolwent Wydziału Leśnego SGGW i fo-
tografii w Szkole Filmowej w Łodzi. Przeprowadził wiele wystaw
fotograficznych w znanych i cenionych galeriach. Jego prace
wystawiane były w wielu miejscach na terenie całego kraju.
Michał działa w Polskim Stowarzyszeniu Fotograficznym „Ekwi-
walenty”. W ramach stypendium przygotuje we współpracy 
z Centrum Kultury kolejną wystawę fotografii poświęconą kra-
jobrazom.

Michał Kisielewski to aktywny artystycznie i społecznie
mieszkaniec Piaseczna, który wydał już dwie płyty w ramach
projektu Kolorofonia: „Tak Kolorofonia gra” w 2013 oraz „Pod-
ziemny kanał, co prowadzi na wolność” w 2015 roku. Ta druga
ujrzała światło dzienne dzięki wsparciu fanów poprzez zbiórkę
na platformie crowdfundingowej. Michał, znany pod pseudoni-
mem Kolo, działa na terenie gminy Piaseczno od wielu lat,
uczestnicząc w inicjatywach artystycznych, koncertach, w tym
także na zasadzie wolontariatu. Współpracuje ze środowiskiem
osób niepełnosprawnych (Warsztat Terapii Zajęciowej w Zalesiu
Górnym, Spartakiada). Jego utwory publikowane były w lokal-
nych rozgłośniach radiowych. Jako stypendysta zobowiązuje się
do nagrania następnej płyty w ramach projektu Kolorofonia.

Komisja Stypendialna doceniła zdolności twórcze obu ar-
tystów. Przy wyborze brała też pod uwagę spełnienie wszyst-
kich wymogów formalnych i merytorycznych wynikających 
z regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami.

Tegorocznym stypendystom gratulujemy i życzymy owoc-
nej pracy!

Stypendia twórcze

Foto Anna Grzejszczyk URZĄD MIASTA

Ciekawą propozycją na spędzenie wie-
czoru 21 lutego jest wysłuchanie kon-
certu fortepianowego Yuko Kawai.

Artystka jako pierwsza zaprezen-
towała światowe prawykonanie
koncertów fortepianowych e-
moll i f-moll  Fryderyka Chopina
w wersji na fortepian solo według
Wydania Narodowego. Yuko Ka-
wai urodziła się w japońskim Na-
goi. Gra na fortepianie od piątego

roku życia. Ukończyła Akademię
Muzyczną w Warszawie, gra re-
citale złożone ze wszystkich so-
nat Mozarta, a także koncerty for-
tepianowe Chopina. Wstęp na
koncert jest wolny. Początek kon-
certu zaplanowano na godz. 19.00
w Domu Kultury w Piasecznie.

Lodowata Niedziela
dla Alicji
29 stycznia w g. 10.00-15.00 odbędzie się
zimowa impreza charytatywna na Gór-
kach Szymona, podczas której poma-
gamy małej Alicji.
Historia malutkiej Alicji Rowiń-
skiej i jej dzielnych rodziców poru-
szyła serca wielu mieszkańców
Piaseczna. Do akcji wkroczyła też
grupa piaseczyńskich morsów,
która wspólnie z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej, pod auspicjami Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” przy
wsparciu wielu sponsorów, wo-
lontariuszy i ludzi dobrych serc or-
ganizuje wydarzenie na które za-
prasza wszystkich mieszkańców.

Tego dnia w godz. 10.00-
15.00, o każdej pełnej godzinie
morsy i wszyscy odważni wcho-
dzić będą do stawu a przy okazji
zbierać do puszek datki na lecze-
nie małej Alicji.

Na wszystkich, którzy odwie-
dzą tego dnia Górki Szymona cze-
kają: przejażdżki saniami lub
bryczką, treningi sztuk walki, na-
uka wchodzenia na linę, zumba,
sauna i bania, animatorki dla naj-
młodszych, stoisko z napojami,je-
dzeniem i słodyczami, gry zabawy
z niespodziankami.

Alicja Rowińska urodziła się 23
marca 2016 roku w bardzo ciężkim
stanie. Niebawem skończy 10 mie-
sięcy, a jej rozwój praktycznie za-
trzymał się na etapie dwumie-
sięcznego dziecka. Jej małe ciało
jest bardzo wiotkie, napięcie mię-

śniowe prawie nie istnieje przez
co praktycznie niemożliwe jest
unoszenie główki, a siadanie wy-
daje się być marzeniem które
nigdy się nie spełni. Rodzice pra-
wie w ogóle nie mają z nią kon-
taktu, słabo reaguje na bodźce inne
niż ból, dziecko bardzo słabo przy-
biera na wadze. Co pewien czas
Alicja zapada w długotrwały sen,
który czasem trwa tydzień, a po
wybudzeniu nie ma śladu po drob-
nych umiejętnościach, które na-
była wcześniej dzięki intensywnej
rehabilitacji. Wszystko trzeba za-
czynać od początku...

Pomimo wykonania szeregu
badań lekarzom nie udało się zna-
leźć przyczyny. Rodzice się jednak
nie poddają, przed nimi dwie moż-
liwości: podjęcie terapii komór-
kami macierzystymi, która będzie
formą eksperymentu nierefundo-
wanego przez NFZ oraz wyjazd na
diagnostykę i ewentualne leczenie
do kliniki dziecięcej w Monachium

Alicj można też pomóc wpła-
cając darowiznę na konto Fundac-
ja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, 
w tytule: 30325 Rowińska Alicja – da-
rowizna na pomoc i ochronę zdro-
wia. Można też przekazać 1% po-
datku w rozliczeniu PIT, cel 30325
Rowińska Alicja, nr KRS - 0000037904


