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Sesja Rady Miejskiej

Parkomaty – obszar B

odbędzie się 14 lutego
2018 r. o godzinie 9.30
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

1 lutego strefa płatnego parkowania wydłuża się do końca
ulicy Kościuszki. Przypominamy
o konieczności pobierania biletu
na darmowe 45 min.
*str. 2

9 lutego o godz. 20.00 w Domu Kultury w Piasecznie odbędzie się koncert Sonii Bohosiewicz zatytułowany
„10 sekretów Marilyn Monroe”.

*str. 8

Budżet gminy na 2018 rok

Informacje
urzędowe:
Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej

Marilyn Monroe
według Bohosiewicz

str. 2

Zapłać kartą
w Urzędzie Miasta
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno uczestniczy w „Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach
administracji publicznej” przy użyciu terminali płatniczych POS.
str. 2

Galeria sztuki w dawnej
strażnicy

W budynku dawnej strażnicy OSP przy ul.
Kościuszki gmina planuje umieścić nowoczesną galerię sztuki.
str. 3

Gminne spółki inwestują
Spółki komunalne, których właścicielem
jest gmina Piaseczno, planują przeznaczyć
w 2018 roku około 47 mln zł na zadania
inwestycyjne i remontowe.
str. 5

Rekrutacja do
przedszkoli
6 lutego 2018 roku, rozpocznie się rekrutacja
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych.
str. 7

Strażacy z OSP ratują
życie i mienie

Na terenie gminy Piaseczno funkcjonuje
siedem jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, z czego cztery włączone są
do KSRG, czyli Krajowego Systemu Rastr. 5
towniczo-Gaśniczego

Wydatki gminy w bieżącym roku przekroczą pół miliarda złotych. Na same inwestycje i remonty, wliczając nakłady gminnych spółek, przeznaczono blisko 200 mln zł. Z pewnością rok ten będzie bardzo
pracowity dla samorządu.
Aby do prac móc przystąpić z marszu,
budżet został uchwalony już w połowie
grudnia 2017 roku. Dzięki temu można
było szybko przystąpić do rozpisywania
pierwszych przetargów na realizację
kluczowych zadań. – Tegoroczny budżet ma być klamrą, którą chciałbym
spiąć składane mieszkańcom obietnice,
przedstawiając w 2010 roku 10-letni
program dla Piaseczna. Wiele udało się
już zrealizować, jednak w tym roku po
wybudowaniu Centrum EdukacyjnoMultimedialne-go, realizacji kilku kluczowych dróg i skrzyżowań, dokończeniu modernizacji parku miejskiego, uruchomieniu darmowej komunikacji w ramach gminy oraz modernizacji historycznych obiektów
w centrum miasta, gdzie zaistnieją
funkcje kulturalne, będę mógł powiedzieć, że stawiane przeze mnie cele zostały osiągnięte – mówi burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis.

Piaseczyńska Karta Mieszkańca
Od 1 lutego br. rusza Program Piaseczyńskiej
Karty Mieszkańca. Skierowany jest do wszystkich
mieszkańców gminy Piaseczno, którzy rozliczają
swój podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz dla członków ich rodzin.
Gmina Piaseczno jest dość specyﬁczna
na tle kraju. W przeciwieństwie do innych samorządów, walczących z niżem
demograﬁcznym, Piaseczno stara się
nadążyć za wciąż rosnącymi potrzebami mieszkańców. Co roku gminie
przybywa ich około 2 000. Niestety, nie
wszyscy są tu zameldowani i nie wszyscy zgłaszają w urzędzie skarbowym
zmianę swojego miejsca zamieszkania.
– Aby pokazać, że zależy nam na komforcie życia naszych mieszkańców i aby
zmobilizować tych, którzy jeszcze nie
zdecydowali się na rozliczanie swojego
podatku na naszym terenie, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca – mówi
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis. – Oferta Karty powinna
przekonać osoby niezdecydowane oraz
dać pewne przywileje tym, którzy od
lat płacą swój podatek w Piasecznie –
dodaje burmistrz.
Darmowe linie L
Na początek Program Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oferować będzie posiadaczom specjalnych kart
elektronicznych darmowe przejazdy
wszystkimi liniami gminnej komuni-

kacji na liniach L, których organizatorem jest gmina Piaseczno, na całej długości ich tras.
Dodatkowo, na Piaseczyńskiej Karcie Mieszkańca będzie można zakodować bilet ZTM i używać jej tak, jak Warszawskiej Karty Miejskiej. Kartę będzie
można doładować biletem długookresowym w dowolnym punkcie handlowym wyposażonym w terminal
doładowujący WKM lub w jednym
z biletomatów stacjonarnych bądź
mobilnych – i korzystać z niej tak, jak
z dotychczasowej karty zbliżeniowej.
Piaseczyńska Karta to również wygoda w korzystaniu z usług Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.
Dzięki integracji danych umieszczonych na karcie z systemem informatycznym zapisanie się do biblioteki i
wypożyczanie książek będzie bardzo
ułatwione.
Dla kogo Karta Mieszkańca
Aby skorzystać z oferty, którą proponuje Piaseczyńska Karta Mieszkańca,
należy złożyć wniosek o jej wydanie.
Można to zrobić przez Internet na stronie www.karta.piaseczno.eu lub osobiście w siedzibie Referatu Obsługi Karty

Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5.
Przystępując do Programu przez
Internet, do wniosku należy dołączyć
aktualną fotograﬁę oraz skan pierwszej strony zeznania PIT złożonego
w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie
(podczas osobistego składania wniosku
będzie możliwość wykonania zdjęcia
na miejscu). Po odbiór Karty internauci
muszą przyjść osobiście do Referatu
Obsługi Karty Mieszkańca przy ul. Puławskiej 5.
Składając wniosek osobiście, zameldowani mieszkańcy gminy Piaseczno oświadczają, że rozliczają
swój podatek dochodowy na jej terenie i dołączają aktualną fotograﬁę.
Karta w takim przypadku wydawana jest od ręki.
Z Programu mogą skorzystać
również osoby niezameldowane na
pobyt stały na terenie gminy. W celu
uzyskania Karty, oprócz zdjęcia, mu-

szą one okazać pierwszą stronę formularza PIT za poprzedni rok rozliczeniowy złożonego w piaseczyńskim Urzędzie Skarbowym.
Dostarczona fotografia wraz
z imieniem i nazwiskiem będzie nadrukowana na plastikową kartę posiadającą chip elektroniczny. Podczas
osobistego składania wniosku będzie możliwość wykonania fotograﬁi na miejscu lub zeskanowania posiadanego zdjęcia.
Kartę mogą otrzymać zarówno
osoby dorosłe, jak i dzieci, w imieniu
których wniosek składają rodzice lub
opiekunowie prawni.
Karta będzie ważna przez dwa
lata – po tym okresie trzeba będzie
przedłużyć jej ważność, składając
nowy wniosek przez Internet lub osobiście. Karta wydawana będzie bezpłatnie.
Dokończenie na str. 2
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Sprawozdanie z sesji
Rady Miejskiej w Piasecznie

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

SESJA 42

Dokończenie ze str. 1

17 stycznia 2018 r.

Radni przyjęli protokół z 41. 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 wydatki w wysokości 57 966 zł w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Józefosławiu;
– przesunięto 25 000 zł na nowe zadanie remontowe „Remont
nawierzchni ul. Jesionowej w Piasecznie”;
– zmieniono załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
i „Przedsięwzięcia WPF” do uchwały Nr 1276/XLII/2017;
– w związku z dożywianiem dzieci w ramach akcji „Zima
w mieście” zwiększono środki na ten cel o kwotę 4 510 zł.
Zagospodarowanie przestrzenne:
– przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III;
– uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I;
– uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III – część I;
– przystąpiono do sporządzenia zmiany mpzp części miasta
Piaseczna, teren śródmieścia, etap I.

Kiedy darmowe
przejazdy ?
– Aby rozładować kolejki,
wydawanie Kart Mieszkańca
rusza już od początku lutego,
natomiast z Programu będzie
można korzystać od 1 marca
jeśli ZTM zdąży do tego czasu
wyłonić operatora obsługującego linie L. Otwarcie ofert
przetargowych zaplanowane
jest na 22 lutego– mówi Tomasz Pawlak, kierownik Referatu Obsługi Karty Mieszkańca. – Papierowe wnioski
można również złożyć w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki
5, ale wtedy trzeba będzie
zdecydować, czy Kartę odbierzemy osobiście w siedzibie
Referatu przy ul. Puławskiej
5, czy Urząd ma ją wysłać
pocztą na adres wskazany we

wniosku – dodaje kierownik
Referatu.
Rozwój Programu
Serdecznie zapraszamy ﬁrmy, punkty usługowe i sklepy
z naszego terenu do włączenia
swojej oferty rabatowej do Programu Piaseczyńskiej Karty
Mieszkańca. Podmioty chcące
przystąpić do Programu prosimy
o przesłanie na adres mailowy
karta@piaseczno.eu zgłoszenia
do Programu zawierającego
dane ﬁrmy oraz propozycję ulg
i rabatów dla posiadaczy Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Po
otrzymaniu maila Referat Obsługi Karty Mieszkańca skontaktuje się z Państwem w celu dalszych uzgodnień.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie interneto-

Rewers Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
wej www.karta.piaseczno.eu
w zakładce „Partnerzy”.
Partner Programu uprawniony będzie do skorzystania
ze specjalnie przygotowanego
pakietu promocyjno-reklamowego.
– Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas Program
przypadnie do gustu mieszkań-

com i będą z niego chętnie korzystać. Chcemy, aby jedna
karta niosła za sobą wiele korzyści dla mieszkańców i dla
gminy – wyjaśnia burmistrz
Zdzisław Lis.
Regulamin Programu oraz aktualności dotyczące karty mieszkańca dostępne są pod adresem
www.karta.piaseczno.eu.

Nieruchomości:
– wyrażono zgodę na sprzedaż z boniﬁkatą użytkownikom lub
współużytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe, oddanych w użytkowanie wieczyste;
– wyrażono zgodę na ustanowienie na rzecz PSG Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu na działkach nr 12/1, 12/3, 14/1, 14/2,
15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/7, 19, w związku z budową CEM w Piasecznie.

Parkomaty – drugi obszar od 1 lutego

Pozostałe:
– radni zobowiązali burmistrza do podpisania porozumienia
z MZDW w Warszawie dotyczącego zastosowania energooszczędnego oświetlenia LED do oświetlenia ul. Okulickiego na
odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie;
– radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Piaseczno;
– podjęto uchwałę w sprawie planu doﬁnansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli;
– ustalono wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, które kończą 6 lat w prowadzonych przez
gminę Piaseczno przedszkolach i oddziałach przedszkolnych;
– radni wprowadzili zmiany w uchwale Nr 1053/XXXVI/2017
z dnia 5 lipca 2017 r.
Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały dostępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Przypominamy, że aby skorzystać z darmowego postoju
w streﬁe płatnego parkowania,
konieczne jest wcześniejsze pobranie w parkomacie biletu na
45 minut. Brak takiego biletu za
szybą samochodu będzie skut-

Zapłać kartą
w Urzędzie Miasta

W UMiG Piaseczno można już płacić kartą płatniczą i telefonem.
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno uczestniczy w „Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej” przy użyciu terminali płatniczych POS.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę
koordynatora programu oraz wspiera ﬁnansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów.
– Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy
bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji – mówi Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno.

Od 1 lutego 2018 r. obowiązywać będzie płatne parkowanie w obszarze B, czyli na ul. Kościuszki od ul. Wschodniej do ronda „Solidarności”. Na tym odcinku zainstalowane zostały trzy nowe parkomaty.
kował naliczeniem opłaty dodatkowej. Strefa jest kontrolowana przez kontrolerów w sposób ciągły.
Obszar A działa od 4 grudnia 2017 roku. Po uruchomieniu obszaru B system będzie

obsługiwało w sumie dwanaście parkomatów. Statystyki
jednoznacznie pokazują, że
wprowadzenie płatnej strefy
wyraźnie zwiększyło rotację
miejsc. Przez półtora miesiąca
pobranych zostało około 20 ty-

sięcy biletów, z czego około
16 tysięcy to darmowe bilety
postoju do 45 min.

Z Twojego PIT-a droga ubita
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.
To dzięki podatkom, ale tylko osób
rozliczających się w Piasecznie,
w tym roku gmina może przeznaczyć ponad 150 mln zł na inwestycje i zadania remontowe.
– Korzystając z publicznego
transportu, wysyłając dzieci do
szkoły, narzekając 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 podatkach od osób ﬁzycznych
i prawnych. Zamożność naszej
gminy uzależniona jest więc od zamożności mieszkańców i ich rzetelności w płaceniu podatków
– wyjaśnia Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
To proste, wystarczy ZAP-3
Dzisiaj przepisy nie wymagają
meldunku, aby płacić podatki
w miejscu zamieszkania. Wypeł
niając PIT, wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę
Piaseczno i dołączyć wypełniony
formularz aktualizacyjny ZAP-3.
W ten sposób wspieramy okolicę,
w której mieszkamy i wpływamy
na otaczającą nas rzeczywistość.
Na co idą Twoje podatki?
Na stronie internetowej
www.piaseczno.nacoidamojepieniadze.pl można sprawdzić, jak pie-

niądze z naszych podatków wydawane są przez gminę Piaseczno.
– Program, który jest swego rodzaju kalkulatorem mieszkańca,
pokazuje, w jakim stopniu poszczególny podatnik 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 realizowane przez samorząd
jest zgodny z jego oczekiwaniami
– mówi ŁukaszWyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji
Gminy Piaseczno. –Właśnie wprowadziliśmy do programu dane
z budżetu na 2018 rok i można je
porównać z wydatkami z lat ubiegłych, gdyż korzystamy z tego systemu już od 5 lat – dodaje.
Symulator internetowy jest
oczywiście narzędziem poglądowym, odnosi się wyłącznie do podatku dochodowego od osób ﬁzycznych, a poszczególne wyniki
mogą delikatnie różnić się od stanu
faktycznego, bo różne mogą być
chociażby koszty uzyskania przychodu. Wyniki są też zaokrąglane.
Program uwzględnia progi podatkowe, ale nie bierze pod uwagę odliczeń czy sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie.
Dlatego wygenerowanych kwot
nie należy przyjmować dosłownie,
a jedynie orientacyjnie.

Bonusy za podatki
Nowym narzędziem zachęcającym do płacenia podatków
jest wprowadzana karta mieszkańca. – Od 1 marca, każdy jej posiadacz będzie mógł korzystać
z darmowych przejazdów na

dziesięciu lokalnych liniach L. Będziemy sukcesywnie wzbogacali
ofertę o kolejne zniżki i bonusy
dla tych którzy rozliczają swój
dochód w Piasecznie – zachęca
burmistrz Zdzisław Lis.
*
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Galeria sztuki w dawnej strażnicy
W budynku dawnej strażnicy OSP przy ul. Kościuszki gmina planuje umieścić nowoczesną galerię sztuki.
Powstaje właśnie koncepcja przebudowy oraz rozbudowy tego budynku.

Projekt nowej bryły budynku po strażnicy OSP widziany z góry od ul. Puławskiej
Wizualizacja Archimed Sp. z o. o.
Po wyprowadzce z remizy strażaków z OSP rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłego wykorzystania tego obiektu. Do
przedstawienia swoich pomysłów na przebudowę strażnicy,
będącej pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
gmina zaprosiła studentów
z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Tak chcieli mieszkańcy
Efektem współpracy z uczelnią było powstanie ośmiu prac
projektowych stworzonych na
zajęciach z projektowania
architektonicznego prowadzonych przez mgr. inż. Piotra
Gastmana. Wizualizacje stworzone przez studentów zostały najpierw zaprezentowane radnym podczas posiedzenia Komisji Promocji
Rady Miejskiej, a następnie
mieszkańcom na wystawie
umieszczonej na ścianie budynku dawnej strażnicy.

– Prace studentów były dla
nas inspiracją przy wyborze
jednego z kilku wariantów koncepcji przebudowy tego budynku, które zostały przygotowane przez ﬁrmę projektową –
podkreśla Daniel Putkiewicz,
I zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Piaseczno.
O wyborze przeznaczenia
obiektu zdecydowały wyniki internetowej i facebookowej ankiety wśród mieszkańców.
Większość z nich wskazywała,
że dawna strażnica po przebudowie powinna pełnić funkcje
związane z kulturą.
Zgodnie z zaakceptowaną
przez kierownictwo Urzędu
koncepcją, budynek dawnej
strażnicy OSP przejdzie dużą
metamorfozę. – Zależy nam na
zachowaniu jego zabytkowego
charakteru, ale jednocześnie
chcemy stworzyć nowoczesny
i funkcjonalny obiekt, który poprawi estetykę przestrzenną
centrum miasta – mówi Daniel

Putkiewicz.
Dwa budynki połączone
szklanym łącznikiem
Koncepcja przebudowy budynku dawnej strażnicy zakłada
przekształcenie go w miejską
galerię sztuki. Zabytkowy obiekt
miałby zyskać nowoczesne oblicze dzięki zamianie drewnianych wrót na elementy szklane.
Elewacji przywrócony zostałby
biały kolor.
Znajdujące się w pobliżu budynku garaże, które zostały dobudowane w latach 50. ubiegłego
wieku, zostałyby wyburzone.
W ich miejsce powstałby dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle i elewacji wykończonej
płytami włókno-cementowymi
oraz naturalnym drewnem.
Nowy obiekt z budynkiem
byłej strażnicy połączyłby przeszklony łącznik.
Główne wejście do budynku strażnicy zostało zaprojektowane od strony placu
przed domem paraﬁalnym. Pro-

wadziłoby ono do centralnego
holu, w którym znajdowałyby
się kawiarnia i punkt informacyjny. – Do kawiarni można
byłoby wejść także od strony zachodniej, przez podcień
i ogródek w nowo powstałym
pasażu, gdyż koncepcja przebudowy budynku przewiduje
umożliwienie przejścia pomiędzy Muzeum Regionalnym
a krzyżem papieskim – informuje Anna Bednarska, pełnomocnik burmistrza.
Zgodnie z koncepcją, do budynku prowadziłoby jeszcze
wejście serwisowe (od strony
ratusza), a także wyjście ewakuacyjne (od strony ul. Puławskiej), którym mogłyby być dostarczane wielkogabarytowe
eksponaty.
Galeria i czytelnia
Główna przestrzeń ekspozycyjna miałaby być usytuowana w starym budynku
strażnicy. – Chcemy zlikwidować istniejące tam obecnie

ściany działowe, dzięki czemu
uzyskamy dużą, podłużną salę.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy mogli wydzielać mniejsze pomieszczenia za pomocą
mobilnych ścianek działowych
– mówi Anna Bednarska.
Wysoki na dwie kondygnacje hol ma umożliwić prezentację dużych dzieł, w tym obrazów
i plakatów. Mają być one prezentowane na ścianie, która będzie
doświetlona świetlikiem dachowym i którą będzie można oglądać także z poziomu antresoli,
na której z kolei ma znajdować
się księgozbiór czytelni.
W nowej części budynku
planowane jest usytuowanie
pomieszczeń pomocniczych. Na
parterze mają znaleźć się kawiarnia/czytelnia (wraz z zapleczem), pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz
węzeł sanitarny. Na piętrze koncepcja przewiduje natomiast
umiejscowienie pomieszczeń
administracyjnych, socjalnych
oraz pomocniczych.

Obiekt ma być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz
budynku ma powstać winda,
która umożliwi swobodną komunikację pomiędzy kondygnacjami.
– Powierzchnia użytkowa
projektowanych obiektów to
około 397 mkw., a ich kubatura
to 25 825 metrów sześciennych.
Według szacunkowej wyceny koszt tego przedsięwzięcia
może wynieść około 3 mln zł
brutto – podsumowuje koncepcję przebudowy i rozbudowy
strażnicy Anna Bednarska.
– W planie budżetu gminy
Piaseczno na przyszły rok zaplanowane zostały środki ﬁnansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego
obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli nie
zajdą żadne nieprzewidziane
okoliczności, jest szansa, że realizacja inwestycji rozpocznie
się w roku 2019 – mówi Daniel
Putkiewicz.

Hol z antresolą, gdzie przewidziana jest m.in kawiarenka
Wizualizacja Archimed Sp. z o. o.

Plan dla Józefosławia uchwalony
Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla największej poza Piasecznem miejscowości w gminie
przyjęty został po drugim wyłożeniu na sesji Rady Miejskiej 17 stycznia 2018 r. Zapisy w nim zawarte zachowują
i wzmacniają idee z pierwszego wyłożenia.
Nowy plan przede wszystkim:
– usprawnia układ komunikacyjny miejscowości przy wzmocnieniu przyjaznych dróg ruchu
uspokojonego;
– zmniejsza intensywność zabudowy;
– wzmacnia ogólnodostępną
zieleń publiczną;
– wskazuje lokalizacje przestrzeni publicznych oraz usług.
Prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia odbywały się przy pełnej
otwartości samorządu i dużym
zaangażowaniu mieszkańców.
– Wyszliśmy poza ramy narzucone przez ustawę i przygotowaliśmy szereg dodatkowych spo-

tkań i warsztatów uzupełniających podstawową procedurę planistyczną – mówi Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza
Piaseczna. Uruchomione zostały
dodatkowe kanały informacyjne,
jak strona internetowa, proﬁl na
Facebooku czy artykuły w prasie
lokalnej. Cały proces konsultacji prowadzony był przez Towarzystwo Urbanistów Polskich,
a w trakcie drugiego wyłożenia
projektów planu do publicznego
wglądu w miejscowości została
rozdystrybuowana, w nakładzie
1000 sztuk, broszura informacyjna opisująca historię powstawania planów w Józefosławiu,
diagnozę stanu obecnego, proponowane kierunki zmian i pla-

nowane inwestycje drogowe,
a także procedurę uchwalania
nowego planu dla Józefosławia.
W trakcie procedury do
gminy wpłynęły tysiące uwag,
które rozpatrywane były przez
burmistrza. Głos mieszkańców
miał wielki wpływ na ostateczny
kształt przyjętej uchwały, mimo
że nie wszystkie rozstrzygnięcia
uwag były zgodne z wolą poszczególnych osób. Jest to jednak
nieuniknione, skoro niektóre
uwagi wykluczały się nawzajem. Jednak wybrane rozwiązania wydają się logiczne i służyć
mają całej miejscowości.
– Naszym celem było ograniczenie intensywnej urbanizacji, mając na uwadze możliwości

Rozmieszczenie usług i obiektów użyteczności publicznej w Józefosławiu
budżetowe gminy. Szukaliśmy
kompromisu, aby z jednej strony
poprawić komfort życia mieszkańców, by otaczająca ich przestrzeń była bardziej przyjazna,
a z drugiej – aby nie narażać się
na ogromne koszty związane
z odszkodowaniami na wykupy gruntów, gdyż potrzebujemy
środków ﬁnansowych na reali-

zację skrzyżowań, parków, skwerów oraz budynków użyteczności publicznej – wyjaśnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.
Na stronie internetowej
www.piaseczno.eu dostępne są:
– zapis wideo z posiedzenia
Rady Miejskiej oraz dyskusji nad
uchwałą;
– prezentacja dotycząca nowego

planu przygotowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury;
– uchwały w sprawie mpzp Józefosław I i Józefosław III;
– broszura informacyjna „Plan
dla Józefosławia”;
– koncepcja Traktu nad Perełką
– opracowanie ﬁrmy RDH na
zlecenie Urzędu Miasta.
*
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Budżet gminy na 2018 rok

Wydatki gminy w bieżącym roku przekroczą pół miliarda złotych.
Na same inwestycje i remonty, wliczając nakłady gminnych
spółek, przeznaczono blisko 200 mln zł. Z pewnością rok ten będzie
bardzo pracowity dla samorządu.
Aby do prac móc przystąpić
z marszu, budżet został uchwalony już w połowie grudnia 2017
roku. Dzięki temu można było
szybko przystąpić do rozpisywania pierwszych przetargów
na realizację kluczowych zadań.
– Tegoroczny budżet ma być
niejako klamrą, którą chciałbym
spiąć składane mieszkańcom
obietnice, przedstawiając w
2010 roku 10-letni program dla
Piaseczna. Wiele udało się już
zrealizować, jednak w tym roku
po wybudowaniu Centrum

nosi 471 mln zł, z czego dochody
własne to 306,8 mln zł, jednak
wydatki gminy przekroczą magiczną barierę pół miliarda złotych i wyniosą 533,8 mln zł. Deﬁcyt w wysokości 62,7 mln zł
zostanie sﬁnansowany przychodami z wolnych środków
w kwocie 30,3 mln zł oraz z emisji papierów wartościowych
w kwocie 32,4 mln zł. Najwięcej,
bo aż 184 mln zł, pochodzi z podatków od osób ﬁzycznych,
czyli z PIT-ów. To stawia Piaseczno na 26. miejscu w Polsce

głym. 70,9 mln zł przeznaczono
na świadczenia rodzinne i wychowawcze, w tym na program
Rodzina 500+. „Janosikowe”,
które nasza gmina musi odprowadzać do budżetu państwa na
rzecz słabiej rozwiniętych regionów, wynosi 6,5 mln zł. Wydatki na administrację wynoszą
37,9 mln zł i stanowią 7,1% budżetu. 40,5 mln zł to wydatki
na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska, z czego 12,6 mln zł to utrzymanie
systemu gospodarki odpadami,

Centrum Edukacyjno-Multimedialne to największa inwestycja kubaturowa w historii gminy
Piaseczno
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA
Edukacyjno-Multimedialnego,
realizacji kilku kluczowych dróg
i skrzyżowań, dokończeniu modernizacji par-ku miejskiego,
uruchomieniu darmowej komunikacji w ramach gminy
oraz modernizacji kilku historycznych obiektów w centrum
miasta, gdzie zaistnieją funkcje
kulturalne, będę mógł powiedzieć, że stawiane przeze mnie
cele zostały osiągnięte – mówi
burmistrz Zdzisław Lis.
Prawie jednogłośnie
Plan działania dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok jest bardzo ambitny
i uwzględnia wzrost ﬁnansowania w wielu obszarach działania
gminy. Dlatego uchwała budżetowa na sesji Rady Miejskiej
19 grudnia 2017 roku przyjęta
został niemal jednogłośnie stosunkiem głosów 22 za, przy
1 wstrzymującym się. Projekt
był wcześniej długo omawiany
w komisjach problemowych,
gdzie proponowano do niego poprawki. Jego ostateczny
kształt uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pół miliarda
przekroczone
Co prawda zaplanowany
dochód gminy w 2018 roku wy-

pod względem dochodów, na liście 47 gmin, których dochód
z PIT-ów przekracza 100 mln zł,
a są to, poza Piasecznem i Lubinem, wyłącznie duże miasta –
wojewódzkie i na prawach powiatu. Subwencja oświatowa
z budżetu państwa wynosi 83,4
mln zł, a 67,4 mln zł to środki
z budżetu państwa przekazywane na realizację programu
Rodzina 500+. Dochody z podatków lokalnych pobieranych
przez gminę zaplanowane sa na
44,9 mln zł.
Budżet większy o 62 mln zł
Wydatki gminy zaplanowane zostały na poziomie 533,8
mln zł i są o 62 mln zł wyższe
niż te zawarte w planie budżetu
z 2017 roku. Ma na to wpływ
przede wszystkim realizacja
programu Rodzina 500+, ale też
rekordowa kwota 152,4 mln zł,
przeznaczona w budżecie na
zadania inwestycyjne i remontowe. Struktura wydatków budżetowych jest przedstawiona
na okładce „Gazety Piaseczyńskiej”. Tradycyjnie najwięcej, bo
aż 205 mln zł, przeznaczono na
oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne).
Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na transport
i drogi – łącznie 86,9 mln zł, czyli
aż o 37% więcej niż w roku ubie-

8,2 mln zł – oświetlenie ulic, 4,3
mln zł – utrzymanie czystości,
a 5,9 mln zł – utrzymanie zieleni. Na bardzo wysokim poziomie zaplanowane zostały wydatki na sport i kulturę, które
w obu przypadkach wynoszą
ponad 13 mln zł.
200 mln zł na inwestycje
i remonty
Tak wielkich pieniędzy na
realizację inwestycji w Piasecznie nie było zarezerwowanych
nawet w czasach realizacji Funduszu Spójności. Na tę kwotę składają się inwestycje i remonty realizowane przez gminę, czyli 152,4 mln zł, a także
47 mln zł przeznaczone przez
gminne spółki PWiK oraz PCU.
To aż o 70 mln zł więcej, niż było zaplanowane w roku 2017.
– W budżecie mamy zaplanowane 153 zadania inwestycyjne
i 71 zadań remontowych – wylicza burmistrz Zdzisław Lis. – Mając na uwadze często skomplikowane procedury przetargowe,
kwestie formalne, związane
chociażby z własnością gruntów oraz sam nadzór inwestorski, będzie to z pewnością pracowity rok. Mam nadzieję, że uda
nam się zrealizować większość
naszych założeń – dodaje burmistrz. Z pewnością kluczową
i najbardziej spektakularną in-

Do tego należy dodać:
- 14,8 mln zł na zadania remontowe (12,8 mln zł na drogi)
- 6,3 mln zł dotacji na budowę dróg powiatowych i wojewódzkich
- 11,9 mln zł na zakupy inwestycyjne (10 mln zł na wykupy gruntów)
- 40 mln zł na inwestycje i remonty realizowane przez PWIK
- 7 mln zł na inwestycje realizowane przez PCU

westycją, która ma się zakończyć
w tym roku, jest budowane
Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie, na które
w tegorocznym budżecie zarezerwowano blisko 40 mln zł. Koniec budowy jednego obiektu
oświatowego zbiega się jednak
z początkiem prac przy budowie
i modernizacji kolejnych szkół.
W tym roku gotowa ma być dokumentacja na budowę nowej
szkoły w Julianowie, rozpocznie
się też rozbudowa szkoły w Głoskowie oraz Szkoły Podstawowej
nr 3 w Piasecznie.
Priorytetem
niezmiennie drogi
Połowa wszystkich środków na inwestycje i remonty
przeznaczona jest w budżecie
na drogi. Z największych zadań
– zacznie się realizacja programu powiązań komunikacyjnych z węzłem „Antoninów” na
drodze ekspresowej S7, której
realizację na naszym odcinku
wreszcie rozpoczyna GDDKiA.
Kontynuowana będzie realizacja dróg w Bobrowcu, m.in.
przebudowa ul. Głównej, na co
w budżecie przeznaczono 7 mln
zł. 10 mln zł zabezpieczono zaś
na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Wilanowskiej wraz z dojazdami. Budowana będzie m.in. ul. Śląska w Piasecznie, ulice Żytnia,
Dworcowa, Szkolna od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców
Warszawy. Realizowanych lub
przygotowywanych do realizacji będzie kilkadziesiąt innych
dróg na terenie gminy. Po-

wstaną pierwsze odcinki Traktu
nad Perełką oraz zostanie zrealizowany, za kwotę blisko
3 mln zł, projekt budowy ście-

200
mln zł
tyle gmina
Piaseczno
wspólnie z komunalnymi
spółkami przeznaczy w tym
roku na zadania
inwestycyjne
i remontowe
żek rowerowych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Załącznik remontowy dotyczący przebudowy
dróg obejmuje z kolei 43 pozycje, które pochłoną blisko 13
mln zł.

Budynki i tereny
użyteczności publicznej
Centrum Edukacyjno-Multimedialne to niejedyny obiekt
kubaturowy, który powstanie w
2018 roku. Ma zostać dokończona budowa budynku mieszkalnego A2 oraz budynku C,
dzięki którym przybędzie kilkadziesiąt mieszkań komunalnych, co z kolei pozwoli m.in.
wyprowadzić lokatorów z budynków przeznaczonych do
rozbiórki. Trwa rozbiórka i przebudowa budynku starej plebanii, gdzie powróci w nowej,
ulepszonej odsłonie Muzeum
Regionalne. Powstanie też kilka
obiektów sportowych, m.in.
kryte, całoroczne boisko na stadionie miejskim. Realizowany
będzie także drugi etap rewaloryzacji parku miejskiego w okolicy stawu. To tylko przykłady
z długiej listy kilkudziesięciu zadań inwestycyjnych i remontowych w gminie.
Mieszkańcy decydują
W 2017 roku po raz pierwszy mieszkańcy miasta mieli
możliwość zgłaszania projektów, a następnie głosowania na
nie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łącznie gmina Piaseczno na ten cel przeznaczyła
1,4 mln zł. Ostatecznie do realizacji zakwaliﬁkowały się 22 zadania, które znalazły się w budżecie na 2018 rok. Już niedługo
będziemy informować o zasadach zgłaszania swoich pomysłów do kolejnej edycji Budżetu
Obywatelskiego.
*

Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ul. Geodetów i Wilanowskiej będzie największą
gminną inwestycją drogową w 2018 roku
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Gminne spółki
inwestują
Spółki komunalne, których właścicielem jest gmina Piaseczno, planują przeznaczyć w 2018 roku około 47 mln zł na zadania inwestycyjne i remontowe.
– Wydatki ponoszone przez
gminne spółki w celu rozwoju
infrastruktury należy również
traktować jako wkład samorządu w poprawę jakości życia
mieszkańców. Uzupełniają one
działania gminy w wyznaczonych, specjalistycznych dziedzinach – mówi burmistrz Zdzisław Lis.
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka wodna planuje wydać
na inwestycje 37 mln zł. Do końca
roku będą kontynuowane i zostaną zakończone prace przy budowie stacji uzdatniania wody
przy ul. Żeromskiego w Piasecznie oraz rozbudowie stacji uzdatniania wody w Bobrowcu – czyli

inwestycje, które realizowane są
przy udziale środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Rozbudowa dwóch kolejnych stacji uzdatniania wody – w Złotokłosie i Wólce Kozodawskiej – będzie możliwa w przypadku
pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.
PWiK ma w planach budowę:
– I etapu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w Chojnowie i Orzeszynie,
– III etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie,
– sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Pod Bateriami i Gołkowskiej

oraz w przyległych ulicach od
strony południowej w Gołkowie,
– odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna,
Asnyka w Zalesiu Dolnym,
– kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wod.-kan. w ulicach Geodetów i Energetycznej
w Piasecznie i Józefosławiu.
Opracowywana jest także
dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Pęcherach, Grochowej
i Bogatkach. Termin uzyskania
pozwolenia na budowę określono
na grudzień 2019 roku.
Ogłaszany jest też przetarg
na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej w Henrykowie

Rozbudowywana stacja uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Uroczu, Szczakach i Wólce Prackiej. Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowę przewidziany jest na
grudzień 2020 roku.
Spółka planuje również zakup nowego dwufunkcyjnego
samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia
sieci kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody.
W 2018 roku przewidziane
sa też bieżące remonty obiektów, na które przewidziano
około 3 mln zł.

Strażacy z OSP ratują życie i mienie
Na terenie gminy Piaseczno funkcjonuje siedem jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, z czego cztery włączone są do KSRG, czyli Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego*.
Ogólna liczba strażaków we
wszystkich gminnych jednostkach OSP, posiadających przeszkolenie oraz badania lekarskie, mogących wyjeżdżać do działań
ratowniczych, wynosi obecnie 170
druhów (w wieku od 18 do 65 lat).
Jednostki OSP współpracują
z Państwową Strażą Pożarną
w Piasecznie i pełnią bardzo
ważną rolę w systemie ratownictwa. Strażacy czuwają nad
bezpieczeństwem naszych mieszkańców, interweniując nie tylko
w przypadku pożarów, które stanowią około 40% wszystkich
wyjazdów. Druhowie OSP wy-

jeżdżają także do innych zdarzeń, takich jak: wypadki komunikacyjne, usuwanie skutków
nagłej zmiany pogody (m.in. zalań, podtopień, wiatrołomów),
usuwanie gniazd os i szerszeni,
ratowanie kotów i innych zwierząt, zdarzenia chemiczno-ekologiczne itp.
W 2017 roku jednostki OSP
wyjechały do 840 zdarzeń. W tej
statystce mieszczą się również
ćwiczenia i zabezpieczenia terenów. Spośród jednostek gminy
Piaseczno największą liczbę wyjazdów miała OSP Piaseczno –
278, w dalszej kolejności: OSP Ja-

* Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG),
który stanowi integralną część
bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa, obejmującą – w celu
ratowania życia, zdrowia, mienia
lub środowiska – prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie

pożarów, klęsk żywiołowych lub
innych miejscowych zagrożeń.
Opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, ale bardzo ważne
w jego funkcjonowaniu są jednostki OSP. W Polsce do KSRG
włączonych jest około 4 000 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

840 akcji przeprowadziły w 2018 roku jednostki OSP w gminie
Piaseczno
Foto arch. OSP Jazgarzew
zgarzew – 212, OSP Chojnów –
161, OSP Złotokłos, OSP Bobrowiec – 59, OSP Bogatki – 22, OSP
Grochowa – 14. Niestety w naszej
gminie mają miejsce również
fałszywe alarmy, w minionym
roku było ich ponad 50.
Strażacy ochotnicy pełnią
również ważną rolę społeczną.
Realizują akcje proﬁlaktycznoinformacyjne, organizują pokazy, szkolą młodzież i dorosłych, uczestniczą w obchodach
świąt, festynach.

– Ludzie działający w Ochotniczych Strażach Pożarnych
i w ich strukturach cieszą się dużym zaufaniem społecznym –
mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Postawa
ochotników jest godna podziwu.
Jesteśmy pełni uznania dla strażaków ochotników, którzy poświęcają swój wolny czas na działalność
społeczną. Są zawsze gotowi do
działania i pierwsi na miejscu zdarzenia, aby nieść pomoc potrzebującym – dodaje wiceburmistrz.

Doﬁnansowanie inwestycji proekologicznych
Można już składac wnioski o doﬁnansowanie do zakupu i montażu instalacji układu solarnego, pomp ciepła, a także na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny.
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie informuje o możliwości składania
wniosków o udzielenie dotacji
celowej z budżetu gminy Piaseczno na doﬁnansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł

energii w gminie Piaseczno, tj.
zakupu i montażu instalacji
układu solarnego, pomp ciepła,
a także na zmianę systemu
ogrzewania na proekologiczny,
polegający na zmianie ogrzewania węglowego na paliwo gazowe, olejowe, gazowo-olejowe
lub elektryczne.

Informacje na temat doﬁnansowania można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu
Miasta i Gminy Piaseczno przy
ul. Wojska Polskiego 54, pokój
nr 2, telefon kontaktowy: 22 736
02 71, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

Piaseczno www.piaseczno.eu
– w dziale „Przewodnik interesanta”, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej
Jolanta Łączyńska

Przedsiębiorstwo
Ciepłowniczo-Usługowe
Druga gminna spółka, która obsługuje miejską kotłownię
oraz rozwija sieć cieplną w mieście, również zaplanowała działania inwestycyjne w 2018 roku.
Jeśli chodzi o źródła ciepła, to
opracowywana jest koncepcja
wykonania kogeneracji na gazie
o mocy 1,5 MW ciepła. Spółka
poszukuje dodatkowych źródeł
sﬁnansowania i wykonania inwestycji, której koszt szacuje się
na 5 mln zł.

Opracowywane są też obecnie przez biuro projektowe
projekty przyłącza do dwóch
obiektów:
– projektowanego centrum handlowego przy ul. Mleczarskiej,
– osiedla mieszkaniowego, które
ma być budowane przy ul. Mleczarskiej, z przedłużeniem do
istniejących budynków przy ul.
Puławskiej.
Koszt obu inwestycji, które mają zostać zrealizowane
jeszcze w tym roku, wynosi
około 2 mln zł.

Seniorze, strzeż się !
Z uwagi na próby telefonicznych wyłudzeń pieniędzy od
osób starszych gmina Piaseczno i piaseczyńska policja prowadzą działania zapobiegawcze.
Na terenie gminy Piaseczno odnotowano wzrost aktywności osób próbujących dokonać wyłudzeń i oszustw od seniorów popularnymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta”.
Dlatego gmina Piaseczno i Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie rozpoczęły akcję edukacyjną mającą na celu uświadomienie osobom starszym oraz ich otoczeniu niebezpieczeństw, jakie im grożą. Dzwoniący może podawać się za
wnuczka lub dziecko, które pilnie potrzebuje pomocy ﬁnansowej (np. na adwokata lub lekarza). Po pieniądze wysyła rzekomego znajomego lub każe je zostawić w ustronnym miejscu.
Oszuści mogą też podszywać się pod policjanta i telefonicznie
prosić o pomoc w akcji, np. w ujęciu naciągacza, który chwilę
wcześniej prosił o pożyczenie pieniędzy.
W ramach kampanii informacyjnej odbędzie się cykl spotkań z organizacjami senioralnymi oraz mieszkańcami, a najważniejsze informacje zostaną też podane przez media. Pierwsze spotkania odbędą się 7 i 13 lutego o godzinie 12.00 w Centrum
Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49. Zapraszamy!
PAMIĘTAJ:
• POLICJA NIGDY NIE DZWONI Z ŻĄDANIEM PRZEKAZANIA
PIENIĘDZY!
• PRZEZ TELEFON KAŻDY MOŻE BYĆ TWOIM WNUCZKIEM!
• NIGDY NIE DAWAJ PIENIĘDZY NIEZNAJOMYM!
• NIGDY NIKOMU NIE PODAWAJ NUMERU PIN DO KARTY!
Odebrałeś dziwny telefon?
Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy.
Zawsze dzwoń na policję: 997 lub 112!

Ilu nas przybyło?
W ciągu ostatniego roku liczba zameldowanych mieszkańców w gminie Piaseczno wzrosła o 1 022 osoby i według stanu na 1 stycznia 2018 r. wynosi 77 345.
Oprócz Piaseczna, w którym zameldowanych jest
44 383 osób, do największych miejscowości należą: Józefosław – 9 195 mieszkańców, Zalesie Górne – 3 321 mieszkańców i Głosków – 1 757 mieszkańców.
To oﬁcjalne liczby, jednak w systemie gospodarki odpadami zarejestrowanych jest ponad 85 000 osób.
Pełne dane statystyczne naszej gminy publikowane są
na gminnej stronie internetowej www.piaseczno.eu w zakładce Nasza Gmina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Piaseczno www.bip.piaseczno.e.
Na powyższych stronach dostępne są również dane
archiwalne, których porównanie pozwala odczytać dynemikę zmian ludności w danej miejscowości. Serdecznie
zapraszamy do lektury.
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Kto za co odpowiada?

Zimowe oczyszczanie
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.
Jednym z najważniejszych aktów
prawnych określających obowiązki związane z odśnieżaniem
nieruchomości oraz terenu wokół niej jest „Prawo budowlane”
(DzU 1994, Nr 89, poz. 414). Ustawodawca nakłada tam na właściciela lub wyznaczonego zarządcę
obowiązek użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz utrzymywania jej
w odpowiednim stanie technicznym, czyli niezagrażającym życiu
i zdrowiu mieszkańców i innych
osób znajdujących się w bezpośredniej jej bliskości. Tak więc
w zależności od tego, do kogo należy nieodśnieżony fragment terenu, powinien go uprzątnąć odpowiedni zarządca.
Kto odśnieża na osiedlu?
Kwestia usuwania śniegu na
osiedlu jest zawarta m.in w ustępie
drugim artykułu 61 „Prawa budowlanego”. Zgodnie z tym przepisem
właściciel bądź zarządca nieruchomości musi z zachowaniem należytej staranności zapewniać mieszkańcom bezpieczeństwo podczas
użytkowania budynku, zwłaszcza
jeśli mamy do czynienia z wystąpieniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jednym z tych
czynników, które wymienia ustawa, są zjawiska atmosferyczne, takie jak opady śniegu, występowanie szronu czy gołoledzi.
Zagrożenie na dachu
Śnieg zalegający na powierzchni dachu może powodować wiele zagrożeń. Z jednej
strony stanowi on dodatkowe obciążenie i niekorzystnie wpływa
na konstrukcję dachu, zwłaszcza
w czasie roztopów i wahań temperatury, a z drugiej może stanowić poważne zagrożenie dla
przechodniów oraz samochodów
poruszających się wokół. Z tego
powodu ustawodawca nakłada
na zarządcę bądź właściciela nieruchomości obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz

wykonywania doraźnej kontroli
jego stanu technicznego. Tak
więc odśnieżanie budynku nie
kończy się w chwili usunięcia zalegającego na nim śniegu – zarządca powinien również zadbać
o usunięcie nawisów śnieżnych,
sopli lub innych czynników, które
mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Prace takie najlepiej zlecić wykwaliﬁkowanym 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 balkonów. 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 mieszkalnego spoczywa na jego lokatorze. Właściciel budynku odpowiada jedynie za utrzymanie
części wspólnych budynku.
Kto zadba zimą o chodnik?
Obok „Prawa budowlanego”
drugim ważnym dokumentem
regulującym zimowe obowiązki
jest „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (DzU
1996, Nr 132, poz. 622). Te dwa dokumenty, obok wcześniej wspomnianych obowiązków, nakładają
na właściciela nieruchomości lub
zarządcę obowiązek utrzymania
w należytym stanie chodników
wzdłuż nieruchomości oraz dróg
wewnętrznych (osiedlowych).
Tym samym właściciel nieruchomości musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód i błoto
pośniegowe. Powinien on również
we właściwy sposób zmagazynować usunięty śnieg, który nie
może utrudniać ruchu pieszych
i samochodów. Jeśli drogi osiedlowe należą do gminy, to jest ona

zobowiązana prawnie do odśnieżania. Natomiast jeśli drogi
osiedlowe stanowią drogę wewnętrzną lub prywatną, to obowiązek ich odśnieżania spoczywa
na właścicielu, czyli najczęściej
na radzie osiedla lub wspólnocie mieszkaniowej, która może
w tym celu wynająć specjalistyczną ﬁrmę.
Jeśli wzdłuż nieruchomości
nie ma chodnika, a ruch pieszych
odbywa się po wydzielonej części
drogi publicznej znajdującej się
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, to również musi być
ona uprzątnięta.
Właściciel nieruchomości jest
zobowiązany przez prawo do odśnieżania. Ustawodawca szczegółowo określił, jakich środków naturalnych i chemicznych można
używać do oczyszczania dróg
i chodników w zimie. Te informacje
znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (DzU 2005, Nr 230,
poz. 1960), które stanowi załącznik
do „Ustawy o ochronie przyrody”
(DzU 2018, poz. 142).
Kiedy nie trzeba
odśnieżać chodnika
Jeśli chodnik nie przylega do
nieruchomości, np. jest oddzielony od płotu lub muru budynku
pasem trawnika, obowiązek jego
odśnieżania spada na zarządcę
drogi. Podobnie jest wówczas, gdy
chodnik nie jest w ogóle wyodrębniony. Właściciel nieruchomości
nie odpowiada także za usuwanie
śniegu z chodników, na których
dopuszczone jest płatne parkowanie. Za ich utrzymanie odpowiedzialny jest zarząd drogi, który pobiera opłaty za postój. On także
powinien odśnieżać płatne miejsca 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-

W akcji odśnieżania miasta oprócz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych uczestniczą
pracownicy Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych
Foto Tomasz Pawlak/URZĄD MIASTA
wiada ich zarządca. Na terenie
gminy Piaseczno występują drogi
miejskie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Za część jezdni osiedlowych odpowiadają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
bądź ich właściciele. Nie jest więc
tak, że za wszystkie ulice odpowiada gmina.
Zimowym utrzymaniem
dróg gminnych i przyległych do
nich chodników zajmuje się Wydział Utrzymania Terenów Publicznych. To właśnie do Urzędu
Miasta i Gminy należy zgłaszać
ewentualne problemy z przejezdnością lub zaleganiem śniegu na
skrzyżowaniach czy przystankach komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Jeśli pojawiają się wątpliwości, 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 Terenów Publicznych, Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
pok. 88, lub zadzwonić pod numer: 22 701 76 52, e-mail: utp@piaseczno.eu.
Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Wydział In-

westycji Remontów i Drogownictwa 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 – Konstancin Jeziorna (Okulickiego – Przesmyckiego – Wschodnia), Nr 722
Piaseczno – Prażmów – Grójec (17go Stycznia – Gerbera – Sienkiewicza – Pod Bateriami – Pułku 4 Ułanów – Jazgarzew), Nr 873 Pilawa –
Zalesie Górne (od drogi Warszawa
– Góra Kalwaria do Zalesia Górnego do przejazdu kolejowego)
oraz drogi Nr 709 (Dworcowa od
Sienkiewicza do dworca PKP), zobowiązany jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszawa, nr tel.: 22 244 90 00 (do
12), faks: 22 244 90 13, e-mail: dyrekcja@mzdw.pl.
O drogę krajową Nr 79 Warszawa – Góra Kalwaria (Puławska
– Armii Krajowej – Asfaltowa) dba
natomiast Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 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 uchylanie się od obowiązku odśnieżania?
Kontrolę nad obowiązkiem
odśnieżania dróg, dachów oraz
terenów wokół poszczególnych
nieruchomości sprawują policja,
straż miejska oraz nadzór budowlany. Jeśli właściciel nieruchomości nie odśnieża dachu
oraz nie sprawdza jego stanu
technicznego, to inspektor nadzoru budowlanego lub straż miejska ma prawo nałożyć na właściciela bądź administratora budynku mandat karny w kwocie
500 złotych. Policja może ukarać
właściciela bądź administratora
karą w wysokości do tysiąca złotych. Jeśli ukarana osoba unika
zapłaty, to policja skieruje sprawę
do sądu. Wtedy kara może wynieść już nawet 5 tys. złotych.
Gdy nie mamy pewności, kto
jest odpowiedzialny za nieodśnieżony chodnik, lub mamy problemy z wyegzekwowaniem jego
uprzątnięcia, należy zadzwonić
do straży miejskiej na bezpłatny
numer alarmowy – 986.

Program proﬁlaktyczny „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki”
W II semestrze szkolnym 2017/2018
w gminnych szkołach rozpoczynamy
realizację programu profilaktycznego.
Kampania jest autorskim projektem Fundacji Sport Active i Runda
Zero Promotion i będzie realizowana we współpracy Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Powiatowej Policji w Piaseczanie. Program
skierowany jest do uczniów klas
gimnazjalnych.
Policjanci z Piaseczna przy
udziale sportowców (twórców tej
kampanii), przekazują wiedzę
o zagrożeniach wynikających

z przemocy, nadużywania alkoholu czy używania środków odurzających w taki sposób, by zachęcić młodzież do wszelkiego
rodzaju aktywności, nie tylko ruchowej, która w przyszłości pozytywnie może wpłynąć na ich
zdrowie, światopogląd i być alternatywą do zachowań o charakterze patologicznym.
Na bazie doświadczeń i wiedzy policjantów oraz sportow-

ców prowadzących zajęcia chcemy przekonać młodzież do podejmowania właściwych wyborów które pozwolą ominąć niebezpieczeństwa stojące przed
młodym pokoleniem mieszkańców miasta i gminy Piaseczno.
– Mamy nadzieję, że treści
przekazane w czasie spotkań
z młodzieżą będą dla nich wskazówką do rozwiązywania napotykanych przeszkód, ale również
inspiracją do pokonywania własnych słabości i motywacją do podejmowania wysiłków na rzecz
nauki, sportu i zainteresowań
własnych – mówi II Zastępca

Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak.
Kampanię ”Łączy nas sport
nie narkotyki” objął patronatem
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.
Spotkania z młodzieżą poprowadzą kom. Jarosław Sawicki, Oﬁcer Prasowy KPP w Piasecznie oraz
Piotr Bąkowski – Bąkowski Fight
Club, www.sportnienarkotyki.pl

Gmina Piaseczno
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1,4 mln zł z programu
Erasmus+ w Piasecznie

Złote medale
piaseczyńskich tenisistów

Od 2014 roku w piaseczyńskich placówkach oświatowych realizowane są projekty
z programu Erasmus+. Kadra pedagogiczna sześciu piaseczyńskich szkół oraz dwóch
przedszkoli otrzymała środki na wdrożenie napisanych przez siebie projektów,
a łączna wartość wszystkich podpisanych umów o doﬁnansowanie w ramach
programu wynosi ponad 1,4 mln zł (334 650,00 euro).
Już w 1987 roku, kiedy Wspólnoty Europejskie podjęły decyzję
o ustanowieniu programu Erasmus, uznano, że wymiana myśli i poglądów pomiędzy obywatelami różnych krajów, nauka
w międzynarodowej grupie, wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne
są niezwykle ważne i należy
je wspierać. Erasmus+, który
wszedł w życie w 2014 roku,
opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez
25 lat, i jest wynikiem połączenia
inicjatyw „Uczenie się przez całe
życie”, „Młodzież w działaniu”,
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink. Projekty w ramach programu Erasmus+ ﬁnansowane
są w całości ze środków Unii Europejskiej, a szkoły nie ponoszą
dodatkowego wkładu własnego.
Projekty piaseczyńskich
szkół i przedszkoli realizowane
są w ramach sektora Edukacja
Szkolna, zarówno w tzw. Akcji
1 – Mobilność Edukacyjna, jak
i w Akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół.
– Dziękuję dyrektorom, kadrze placówek oświatowych oraz
pracownikom Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
za zaangażowanie – mówi wiceburmistrz Hanna KułakowskaMichalak – Jestem przekonana,
że doświadczenie nauczycieli
i uczniów czerpane z międzynarodowych kontaktów wpłynie
pozytywnie na rozwój nie tylko uczestników programów, ale
również naszych placówek oświatowych – dodaje wiceburmistrz.
W tabeli poniżej prezentujemy zestawienie zrealizowanych
i nadal trwających projektów.
*

Tradycyjnie początek roku to czas, kiedy odbywają się
Halowe Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym w różnych
kategoriach wiekowych. W tym roku reprezentanci Tennis Pro Piaseczno wystąpili z sukcesami w kategoriach
do lat 16 i do lat 12.
W Halowych Mistrzostwach Polski do lat 16, które odbyły
się w Toruniu, rewelacyjny wynik uzyskał Maks Kaśnikowski,
zdobywając brązowy medal w singlu. Natomiast w grze
deblowej Maks Kaśnikowski w parze z Marcelem Politowiczem zostali halowymi mistrzami Polski. Sukces jest tym
większy, że Maks ma dopiero 14 lat. Mimo tak młodego
wieku jego dorobek tenisowy jest jednak ogromny. Jest
on wielokrotnym mistrzem Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, najlepszym Polakiem w rankingu Tennis
Europe.org do lat 14, wielokrotnym reprezentantem Polski,
a ostatnio z sukcesami występuje na juniorskich turniejach
ITF. Z pewnością jest wielką nadzieją polskiego tenisa.
W kategorii do lat 12 Halowe Mistrzostwa Polski odbywały się w Sobocie k. Poznania. Tam również złoty medal
padł łupem tenisisty Tennis Pro Piaseczno. Tomasz Berkieta
zdobył złoto w grze deblowej (w parze z Jakubem Jędrzejczakiem), natomiast w singlu został halowym wicemistrzem Polski. Tomek Berkieta to aktualny lider rankingu
Polskiego Związku Tenisowego do lat 12.
Wygląda na to, że mamy w Piasecznie utalentowaną
tenisowo młodzież. Tennis Pro Piaseczno będzie realizować
w tym roku program rozwoju i szkolenia w zakresie tenisa
ziemnego dla dzieci i młodzieży z gminy Piaseczno, więc
zapowiada nabór do grup tenisowych.

Badmintoniści uhonorowani

Rekrutacja do przedszkoli na rok
szkolny 2018/2019

17 stycznia br. podczas sesji Rady Miejskiej włodarze gminy
Piaseczno wręczyli dyplomy oraz upominki wyróżniającym
się młodym badmintonistom.
Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

6 lutego 2018 roku, rozpocznie się rekrutacja
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas
pierwszych w szkołach podstawowych na
rok szkolny 2018/2019.
Rekrutacja przeprowadzona
zostanie z wykorzystaniem elektronicznego sytemu rekrutacji.
Szczegółowe informacje tj.:
harmonogram, zasady oraz kryteria obowiązujące w tegorocznej
rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Por-

talu Oświatowego Piaseczno
http://www.oswiata.piaseczno.e
u w zakładce Rekrutacja na
2018/2019. 6 lutego zostanie także
zamieszczony link do elektronicznego systemu rekrutacji, który
umożliwi zapisywanie dzieci do
wybranej placówki oświatowej.
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Rada Miejska
rada@piaseczno.eu
Burmistrz
Zdzisław Lis
sekretariat@piaseczno.eu

Sukces jest dziełem Michała Matysiaka oraz Adama Szolca,
zawodników Klubu Sportowego „Hubertus” z Zalesia Górnego,
którzy wystąpili podczas odbywających się w Kępnie w dniach
15–17 grudnia 2017 roku Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików Młodszych w badmintonie. Michał został
mistrzem Polski w grze singlowej, zaś Adam zajął trzecie miejsce zarówno w grze pojedynczej, jak i w grze podwójnej.
Obaj zawodnicy zasilają kadrę narodową, od kilku lat zdobywając medale Mistrzostw Polski, w zeszłym roku także brązowy medal na Drużynowych Mistrzostwach Polski.
Podczas sesji pogratulowano także trenerce Katarzynie
Garbackiej.

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
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i ogłoszeń redakcja
nie odpowiada.
Redakcja zastrzega
sobie prawo do
skracania
niezamówionych
materiałów.
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Marilyn Monroe
według Bohosiewicz

„Chopin na strunach”

9 lutego o godz. 20.00 w Domu Kultury
w Piasecznie odbędzie się koncert Sonii
Bohosiewicz zatytułowany „10 sekretów
Marilyn Monroe”.
Biuro Promocji i Informacji zorganizuje na kilka dni przed koncertem konkurs na fanpage’u
gminnym, w którym będzie
można wygrać podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Fanów Sonii zachęcamy do śledzenia proﬁlu gminy Piaseczno na
Facebooku.
Oczywiście wiecie, że była
najsłynniejszą blondynką świata,
symbolem seksu, ikoną, najjaśniejszą z hollywoodzkich gwiazd,
że prawdopodobnie popełniła samobójstwo, że śpiewała prezydentowi Kennedy’emu „Happy
Birthday”, że prawdopodobnie była
jego kochanką, że w ogóle miała
facetów na pęczki, że tak pięknie
podmuch wiatru unosił jej sukienkę, że miała najpiękniejszy
uśmiech świata, że… Wielu rzeczy
jednak o niej nie wiecie.
Sekrety wielkiej gwiazdy
opowiedziane i wyśpiewane zostaną przez Sonię Bohosiewicz.
To będzie wieczór pełen emocji.

W repertuarze utwory Marilyn
Monroe, Elli Fitzgerald czy
Franka Sinatry, w tym piosenki
znane publiczności z ﬁlmu Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”. W programie m.in.
„Diamonds are the best girl’s
friend”, „New York, New York”,
„I’ve got you under my skin”,
„Teach me, Tiger” czy „I’m beginning to see the light”.
Sonia Bohosiewicz – kobieta
z temperamentem i tajemniczym blaskiem w oku. Jej rola ﬁlmowa w „Excentrykach” (związana właśnie ze śpiewaniem)
zdobyła uznanie czołówki polskich jazzmanów. To jedna z najciekawszych i najzdolniejszych
aktorek młodego pokolenia. Talent i wyjątkowa osobowość,
obok której nikt nie może przejść
obojętnie. Długo można wymieniać jej fenomenalne kreacje artystyczne, z których niemal
każda to perełka. Bierze udział

Sonia Bohosiewicz odkryje przed nami sekrety wielkiej
hollywoodzkiej gwiazdy
w licznych projektach ﬁlmowych, teatralnych, kabaretowych oraz muzycznych. Spontaniczna i ekspresyjna. Wyróżnia
ją niesamowita gra emocjami,
dzięki czemu kreowane przez nią
bohaterki są wiarygodne i prawdziwe. Kiedy wychodzi na scenę,
natychmiast skupia na sobie całą
uwagę. Ma przejmujący, niski
głos, który potraﬁ oferować zarówno agresywnie, jak i zmy-

słowo. Dlatego z powodzeniem
bierze udział w projektach muzycznych.
Bilety dostępne tylko w przedsprzedaży w cenie 40 zł w kasie Domu Kultury oraz na stronie www.biletyna.pl. Podwójną
wejściówkę na występ Sonii będzie można też wygrać w konkursie na profilu gminy Piaseczno na Facebooku.

Kulturalne inspiracje z Islandii
Przedstawiciele
Centrum Kultury
w Piasecznie
odwiedzili stolicę
Islandii na zaproszenie Reykjavík
Art Museum.
Dzięki uzyskaniu grantu z Funduszu Współpracy Dwustronnej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla programu
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014,
w dniach 25–30 listopada 2017
trzyosobowa delegacja z Centrum Kultury w Piasecznie gościła w Islandii na specjalne zaproszenie Reykjavík Art Museum.
Podczas pobytu przedstawicielki
Centrum Kultury w Piasecznie,
na czele z dyrektor Magdaleną
Gawrych, odwiedziły dwanaście
placówek muzealnych i kulturalnych.
Wizytę rozpoczęły od The
Living Art Museum, zapoznając
się z rozwiązaniami wystawienniczymi multimedialnej sztuki
współczesnej, a następnie odwiedziły Museum of Photography. Doświadczenie, jakie mają
w zakresie opracowywania, gromadzenia i prezentowania zbio-

Niektóre islandzkie inspiracje przenieść będzie można na
piaseczyński grunt
rów, będzie możliwe do wykorzystania w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, które jest
w trakcie przebudowy i organizacji. W National Museum of Island zapoznały się z ciekawym
programem edukacyjnym dla
dzieci. Interesujące było spotkanie z grupą artystów w Reykjavík Tukt Gallery. To pozarządowa placówka dotowana przez
miasto i prowadząca różnorodną działalność kulturalnoedukacyjną, zbliżoną do zadań,
jakie realizuje Centrum Kultury
w Piasecznie.
Nowocześnie, z wykorzystaniem hologramów, jest zaaranżowane Muzeum The Settlement Exhibition Reykjavík
871 +/- 2. Interesujące było spotkanie z Barbarą Gudnadóttir,
dyrektorką Reykjavík City Library. Okazało się, że poza nie-

zwykle bogatymi zbiorami literatury, ﬁlmów i płytoteką (również w języku polskim!), placówka posiada zbiory dzieł
sztuki, które są wypożyczane.
Nasza delegacja przekazała do
zbiorów publikacje książkowe
i płytowe dotyczące piaseczyńskiego regionu.
Z partnerem Markusem Thorem Anderssonem, szefem Reykjavík Art Museum, wizytatorki
spotkały się w głównej siedzibie
Hafnarhus, mieszczącej się w rewitalizowanych budynkach starego magazynu portowego. To połączenie nowoczesnej koncepcji
architektonicznej z zachowaniem
portowego klimatu. Piaseczyńska
delegacja zapoznała się z kolekcją
dzieł kultowego malarza Erro i wystawami awangardowych artystów. Podczas spotkania wymieniono się doświadczeniami,

planując wspólne działania. Kjarvalsstadir, drugi oddział Reykjavík
Art Museum, zachwyca jednokondygnacyjną modernistyczno-nordycką architekturą. W przejrzysty sposób prezentowany jest
życiorys i dorobek czołowego artysty Jóhannesa Sveinssona Kjarvala. Ostatni odział Reykjavík Art
Museum to Asmundarsaft – śródziemnomorski w stylu obiekt,
otoczony ogrodem z rzeźbami
Ásmundura Sveinssona – wybitnego twórcy.
Nasza delegacja zwiedziła też
Reykjavík Culture Hause i islandzki skansen – Árbajarsafn
oraz Museum of Design and Applied Art, w którym dyskutowano
z dyrektor Ingindur Odnunsdottir
o tym, w jaki sposób przyciągać
zwiedzających. Placówkę, położoną poza centrum, odwiedza
około 5 tys. osób rocznie.
Wiele z poznanych rozwiązań
architektonicznych i organizacyjnych zastosowanych w odwiedzanych instytucjach w Reykjavíku
będzie można wykorzystać do
opracowania nowej koncepcji architektonicznej i merytorycznej
Muzeum Regionalnego Centrum
Kultury w Piasecznie. Planowane
są też dalsze polsko-islandzkie
wspólne działania: przyjęcie naszych partnerów w Polsce w ramach rewizyty, wystawy, plener,
zapoznanie z artystycznym środowiskiem z naszego regionu.
*

W ramach Wtorku Jazzowego trzech znakomitych muzyków: skrzypek jazzowy Maciej Strzelczyk, klasyczny
gitarzysta Romuald Erenc oraz kontrabasista jazzowy
Piotr Rodowicz, zaprezentuje ciekawy projekt zatytułowany „Chopin na strunach”.
Zawsze nurtowała ich myśl, co mogłoby się wydarzyć
w muzyce, gdyby Fryderyk Chopin był skrzypkiem, gitarzystą lub kontrabasistą. Wszystkie utwory tego projektu
zostały tak zaaranżowane, jakby to właśnie te instrumenty
miały odgrywać decydującą rolę w muzyce Chopina.
W programie, oprócz wyeksponowania oryginalnych
tematów, dochodzi jeszcze aspekt improwizacji, który jest
bardzo bliski muzykom. Jest to więc bardzo ciekawa propozycja dla melomanów kochających muzykę Chopina,
którzy są otwarci na wszystko, co świeże, twórcze i może
się pojawić we współczesnej sztuce.
Na koncert zapraszamy 13 lutego o godz. 20.00 do
Domu Kultury w Piasecznie. Wstęp – 20 zł. Bilety są dostępne na biletyna.pl oraz w kasie Domu Kultury.

Debiut
piaseczyńskiej grupy

Miesiąc temu ukazał się na YouTubie ich pierwszy utwór
pt. „Wypowiedzenie”, który obejrzało prawie 5,5 tys. osób.
Mowa o ERELES, piaseczyńskim zespole rockowym,
którego nowy profesjonalny teledysk zostanie opublikowany pod koniec stycznia. Zespół będzie nim promował
pierwszą płytę, której premiera odbędzie się w lutym.
Członkowie grupy ERELES są jednocześnie wieloletnimi
przyjaciółmi oraz muzykami zespołu KABANOS, pochodzącego również z Piaseczna. Skład nowej formacji stanowi trio:
Arkadiusz „Lodzia” Grochowski (wokal, gitara), Damian „Fons”
Biernacki (bas) i Marcin „Wicia” Dudzicki (perkusja). Grupa
długo poszukiwała nazwy dla swojego nowego projektu. Początkowo funkcjonowała nazwa RLS (z ang. „restless legs
syndrome”), czyli „zespół niespokojnych nóg”. Ostatecznie
jednak skrót RLS zapisano fonetycznie. Tak powstał ERELES.
W roku 2017 zespół zarejestrował swój debiutancki materiał na płytę pt. „Krok Odwagi” w studio nagraniowym
„Demontażownia” w Mysiadle. Longplay stanowi piętnaście
utworów utrzymanych w stylistyce rock/pop/grunge i śpiewanych wyłącznie w języku polskim. Muzyka oraz aranżacje
zostały w całości stworzone przez członków ERELES. Za teksty na płycie odpowiedzialny jest głównie „Lodzia”, a miks
i mastering wykonał „Fons”. W lutym 2018 roku planowany
jest debiut płytowy grupy. ERELES planuje zagrać swoje
pierwsze koncerty na wiosnę tego roku. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością zespołu oraz śledzenia jego poczynań zarówno na oﬁcjalnym proﬁlu facebook.com/erelesband/, jak i na kanale ERELES na YouTubie.

