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Sesja Rady Miejskiej

odbędzie się 21 marca
2018 r. o godzinie 9.30 
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy,
Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

www.piaseczno.eu

Rekrutacje w
oświacie

Informacje 
urzędowe:

Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej                           str. 2

Karta Seniora
Piaseczno dołączyło do Ogólnopolskiej

Karty Seniora, której wydawanie koor-

dynuje Piaseczyńska Rada Seniorów.

Zniżki dostępne są w 1100 punktach na te-

renie całego kraju str. 3

9 lutego odbyła się piaseczyńska Gala

Sportu, na której podsumowane zostały

najważniejsze osiągnięcia i działania w ob-

szarze sportu str. 5

Piaseczno 
– miasto kobiet 

Po raz kolejny Biblioteka Publiczna przygo-

towuje spotkanie z wyjątkowymi kobietami.

Postaciami znanymi i lubianymi. str. 8

Stacje rowerowe

W marcu uruchomione zostaną trzy sta-

cje rowerowe. System kompatybilny bę-

dzie ze stacjami w Warszawie oraz Kon-

stancinie-Jeziornie                                str. 2

Do 9 marca trwa elektroniczna
rekrutacja do pierwszych klas
szkolnych, zaś do 16 marca do
przedszkoli na terenie gminy
Piaseczno.                            str. 7

Gala Sportu 

Przedpremierowo utwory z nowej
płyty „Ach!” usłyszeć będzie można 
3 marca w piaseczyńskim Domu 
Kultury. *str. 8

Koncert Katarzyny
Groniec

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego

Druga edycja Budżetu Obywatel-
skiego w Piasecznie niesie za sobą
kilka zmian w porównaniu z ubiegło-
roczną edycją. Wśród najważniej-
szych należy wyróżnić trzy poniższe.

Po pierwsze, w procesie Budżetu
Obywatelskiego w tym roku udział
wezmą osoby małoletnie, od 16 roku
życia (do 1 czerwca uczestnik musi
mieć ukończone 16 lat). Gmina Pia-
seczno podkreśla w ten sposób swoje
otwarcie na pomysły również młodych
osób, które już w nastoletnim wieku
mogą wpływać na zmiany dotyczące
swojej okolicy. Każdego mieszkańca
miasta Piaseczna, który będzie miał 
w dniu 1 czerwca ukończone 16 lat, za-
chęcamy do wzięcia udziału w zgła-
szaniu projektów oraz w głosowaniu.

Po drugie, w tym roku zastoso-
wana zostanie przyspieszona proce-
dura Budżetu Obywatelskiego. Zgła-
szanie pomysłów odbywać się będzie
w dniach 1–30 marca br. Głosowa-
nie przeprowadzone zostanie z kolei
w czerwcu. Do wakacji zostaną po-
znane projekty wybrane przez miesz-
kańców do realizacji w roku 2019. 
W ten sposób uniknie się nałożenia
kampanii informacyjnej Budżetu Oby-
watelskiego z kampanią wyborczą oraz

kampanią informacyjną wynikającą 
z ewentualnej organizacji referendum
konstytucyjnego przez Prezydenta RP.

Po trzecie, zmieniony zostanie sys-
tem głosowania na system umożliwia-
jący głosowanie na dowolną liczbę pro-
jektów, aż do wyczerpania całej puli 
w danej kategorii. Takie rozwiązanie
doprowadzi do kierowania się przez
głosujących rzeczywistą potrzebą re-
alizacji projektów, a nie ich ceną, co wy-
równa szanse na zwycięstwo zarówno
małych, jak i dużych projektów.

Co się nie zmieni

Budżet Obywatelski to proces, 
w którym to mieszkańcy decydują 
o realizacji projektów. Podobnie jak
w poprzedniej edycji mieszkańcy
mają około miesiąca na zgłoszenie

propozycji, zarówno przez Internet,
jak i za pomocą kart papierowych.
Tak jak rok temu urząd pozostanie 
w kontakcie z pomysłodawcami pro-
jektów. W razie wykrycia drobnych
błędów i nieprawidłowości urzędnicy
zaproponują zmianę tak, aby projekt
(w miarę możliwości) mógł być do-
puszczony do głosowania. Wartość
jednego projektu zgłoszonego w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego nie
może przekroczyć 100 tys. zł. Podobnie
jak w pierwszej edycji propozycje może
zgłaszać każda osoba, bez względu na
miejsce zamieszkania. Z kolei w głoso-
waniu wezmą udział jedynie miesz-
kańcy miasta Piaseczna. Głosować bę-
dzie można zarówno przez Internet,
jak i za pomocą kart papierowych 
w wyznaczonych miejscach.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projek-
tów Budżetu Obywatelskiego wy-
branych w roku 2017. Już w marcu
zostaną zaprezentowane pierwsze
informacje o stanie realizacji wybra-
nych projektów. Z kolei projekty, któ-
re mieszkańcy Piaseczna wybiorą 
w roku bieżącym, zostaną zrealizo-
wane w roku 2019.

Harmonogram

1. Zgłaszanie pomysłów – od 1 do 30
marca 2018 roku.
2. Weryfikacja pomysłów przez urzęd-
ników – od 1 do 30 kwietnia 2018 r.
3. Głosowanie – od 1 do 15 czerwca 2018 r.
4. Realizacja zwycięskich pomysłów
– w 2019 roku.

Serdecznie zachęcamy
wszystkich mieszkańców Pia-
seczna do aktywnego uczestnic-
twa w Budżecie Obywatelskim.
Szansa na zgłoszenie swojego po-
mysłu już od 1 marca!

Informacje o ubiegłorocznej
edycji znajdują się na stronie
bo.piaseczno.eu. Pod tym adresem
od marca znajdą Państwo interne-
towy formularz do zgłaszania pro-
jektów.

1 marca wystartuje druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. W tym roku, 
podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy Piaseczna zdecydują bezpośrednio, na jakie
pomysły przeznaczona zostanie kwota 1,4 mln zł z gminnego budżetu. Każdy mieszka-
niec ma możliwość zgłoszenia swojej propozycji zmian w Piasecznie.

Parkomaty zdały egzamin

Wprowadzenie strefy zdało egzamin,
co potwierdzają też liczne komenta-
rze na forach internetowych. – Osią-
gnęliśmy zakładany cel, widać rotację
pojazdów i wolne miejsca postojowe.
Teraz mieszkańcy mają szansę za-
trzymać się przy sklepie i zrobić za-
kupy – komentuje wiceburmistrz
Piaseczna Daniel Putkiewicz.

Zdecydowaną większość bile-
tów z dwunastu parkomatów sta-
nowią te bezpłatne (w styczniu były
to 16 542 bilety z 20 143 wszystkich
biletów wydanych).

W systemie SPP działa 12 urzą-
dzeń do pobierania opłat, które ob-
sługują 197 miejsc parkingowych.
Parkowanie przez pierwsze 45 mi-
nut jest darmowe. – To pokazuje, że
naszą intencją nie jest obciążanie
mieszkańców dodatkowymi opła-
tami, a chęć rozwiązania proble-
mów z zaparkowaniem samochodu

poprzez stworzenie systemu rota-
cyjnego – mówił przy uruchamia-
niu systemu burmistrz Zdzisław
Lis. Decyzja o stworzeniu strefy
podjęta została na wniosek kupców
i osób prowadzących działalność go-
spodarczą.

Przypomnijmy, że strefa płat-
nego parkowania obejmuje ul. Ko-
ściuszki od ul. Kościelnej do ronda
„Solidarności”, łącznik przed urzę-
dem między ul. Kościuszki a ul. Sie-
rakowskiego, ul. Sierakowskiego
wzdłuż placu Kisiela oraz ul. Ryn-
kową. Płatne parkowanie obowią-
zuje w dni powszednie w godz.
8.00–18.00:
• pierwsze 45 min. – 0,00 zł,
• za pierwszą godzinę – 2,50 zł,
• za drugą godzinę – 3,00 zł,
• za trzecią godzinę – 3,50 zł,
• za czwartą i każdą kolejną godzinę
– 2,50 zł.

Przypominamy, że aby skorzy-
stać z darmowego postoju w strefie
płatnego parkowania, konieczne jest
wcześniejsze pobranie w parkoma-
cie biletu na 45 minut. Brak takiego
biletu za szybą samochodu będzie

skutkował naliczeniem opłaty do-
datkowej w wysokości 50 zł (30 zł,
jeśli dokonamy jej w ciągu 48 godzin
w automacie). Strefa jest kontrolo-
wana w sposób ciągły przez kontro-
lerów.

Blisko trzy miesiące działa w mieście strefa
płatnego parkowania (SPP), z pozytywnym
skutkiem.

Piątek, godz. 8.00, o tej porze przed wprowadzeniem strefy trudno

było zaparkować przy ul. Kościuszki.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Sprawozdanie z sesji 
Rady Miejskiej w Piasecznie

SESJA 44                 14 lutego 2018 r.

Radni przyjęli protokół z 43. sesji Rady Miejskiej. Sprawoz-
danie z działalności między sesjami przedstawił przewodni-
czący Rady Piotr Obłoza. Po wysłuchaniu wniosków i inter-
pelacji skarbnik zapoznała radnych z sytuacją finansową
gminy.

Zmiany budżetowe

Radni wprowadzili następujące zmiany w budżecie:
– zdecydowano o przesunięciu środków w kwocie 81 310 zł 
z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne dla placówek
oświatowych;
– zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości 
o kwotę 336 658 zł, jednocześnie zwiększono wydatki z prze-
znaczeniem na podatek od nieruchomości oraz zakup energii;
– wyrażono zgodę na pomoc finansową dla województwa
mazowieckiego w wysokości 8 500 zł z przeznaczeniem na
działania edukacyjno-przyrodniczo-leśne.

Zagospodarowanie przestrzenne:

– postanowiono przystąpić do zmiany MPZP części miasta Pia-
seczna w granicach terenu określonego symbolem 2P-S/U;
– radni uznali, że zmiana MPZP części miasta Piaseczna dla
obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską,
Okulickiego i Puławską, nie narusza ustaleń Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Piaseczno, a także wprowadzili zmianę załącznika nr 1
stanowiącego rysunek planu w uchwale Nr 1340/XLIV/2010 za-
twierdzającej MPZP dla tego obszaru.

Nieruchomości:

– wyrażono zgodę na nabycie przez gminę Piaseczno działki
nr 82/5 w Grochowej, przeznaczonej pod ulicę;
– radni zgodzili się na odpłatne nabycie na rzecz gminy prawa
własności nieruchomości nr 51/5, obręb Pęchery;
– wyrażono zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetar-
gowym działki przy ul. Technicznej 9, działki przy ul. Puławskiej
oraz działki przy ul. Kościuszki w Piasecznie;
– radni wyrazili zgodę na użyczenie części działki gminnej
przy ul. Kniaziewicza;
– zgodzono się na wykup przez gminę niezabudowanej nie-
ruchomości w Woli Gołkowskiej;
– radni uchylili osiem uchwał związanych ze sprzedażą 
w drodze bezprzetargowej działek na rzecz użytkowników
wieczystych;
– zgodzono się na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki
przy ul. Krzemowej w Chylicach oraz działek przy ul. Brylan-
towej, ul. Geodetów, ul. Tuwima, alei 3 Maja, ul. Granitowej 
i ul. Wyczółkowskiego w Piasecznie;
– radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze pierwokupu prawa
użytkowania wieczystego gruntu dz. 543/2, obręb Złotokłos;
– zgodzono się na zawarcie umowy użyczenia w trybie bez-
przetargowym lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 9 w Pia-
secznie.

Pozostałe:
– radni zdecydowali o zmianie nazwy ulicy w Piasecznie 
z „17 Stycznia” na „Księcia Janusza I Starego”;
– radni wyłączyli budowle służące do zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z katalogu
zwolnionych przedmiotów opodatkowania podatkiem od
nieruchomości;
– na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu radni
zmienili nazwy zadań inwestycyjnych: jednego zadania ze
względu na zmianę nazwy ulicy, kolejnego z powodu pomyłki
pisarskiej;
– radni zmienili załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
i „Przedsięwzięcia WPF”;
– radni wyrazili zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służeb-
ności przesyłu na nieruchomości w Złotokłosie, na rzecz PSG
Sp. z o.o.;
– postanowiono nadać nazwę „Szkolna” drodze publicznej
we wsi Złotokłos oraz „Żurawinowa” drodze wewnętrznej 
w Woli Gołkowskiej;
– uznano za pomniki przyrody lipę drobnolistną rosnąca przy
ul. Ptaków Leśnych 8 w Jastrzębiu i kasztanowiec pospolity
przy Jastrzębskiej 22 w Jastrzębiu;
– postanowiono przeprowadzić konsultacje społeczne 
z mieszkańcami w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Pia-
secznie jako części budżetu gminy;
– wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z m.st. War-
szawą i firmą Nextbike celem kompatybilności systemów
Warszawski Rower Publiczny i Piaseczyński Rower Miejski
oraz porozumienia z gminą Konstancin celem kompatybil-
ności systemów Piaseczyński Rower Miejski i Konstanciński
Rower Miejski.

Pełny protokół z sesji Rady Miejskiej oraz uchwały do-

stępne są na stronie internetowej www.bip.piaseczno.eu.

Rowery już w marcu

PRM to alternatywny środek
transportu umożliwiający szyb-
kie i ekologiczne poruszanie się
po naszym mieście i okolicach.
Jest dobrym uzupełnieniem ko-
munikacji miejskiej w Piasecznie
i może służyć zarówno do prze-
jazdów rekreacyjnych, jak i dojaz-
dowi do pracy. Na terenie gminy
są do dyspozycji trzy stacje wy-
posażone w sumie w trzydzieści
rowerów. Znajdują się one w cen-
trum miasta (przed sądem), przy
ważnym węźle przesiadkowym,
czyli przy dworcu PKP oraz przy
Klubie Kultury w Józefosławiu,
skąd szybko dotrzemy do stacji
metra Kabaty, Piaseczna i Kon-
stancina-Jeziorny.

Wypożyczaj i zwracaj 

w Piasecznie, Warszawie 

i Konstancinie

Dzięki decyzji radnych pod-
jętej na ostatniej sesji nasz rower
będzie kompatybilny z sąsied-
nimi systemami. Oznacza to, że
rowerzyści będą mogli zostawić
rower PRM na konstancińskiej
lub warszawskiej stacji i odwrot-

nie bez żadnego problemu. Jeśli
dopięcie formalności z Warszawą
i Konstancinem pójdzie gładko, 
to system ma szansę ruszyć od 
1 marca. Wszystko zależy też od
warunków pogodowych.

Jak wypożyczyć rower?

Aby wypożyczyć rower, naj-
pierw należy zarejestrować się
na stronie www.piaseczynskiro-
wer.pl. W celu aktywacji konta
należy dokonać opłaty inicjalnej
w wysokości minimum 10 zł. Na-
stępnie podchodzimy do termi-
nalu, naciskamy przycisk „Wy-
pożycz” i postępujemy zgodnie
ze wskazówkami na ekranie. 
Rower zostanie automatycznie
zwolniony z elektrozamka. Wy-
pożyczenie możliwe jest też za
pomocą aplikacji mobilnej Next-
bike lub poprzez kontakt z Biu-
rem Obsługi Klienta (BOK) Ne-
xtbike Polska S.A. Zwrot też jest
prosty – wystarczy wprowadzić
rower do elektrozamka. W przy-
padku, gdy zastaniemy nie-
czynną stację lub brak będzie
wolnego stojaka, rower należy

zabezpieczyć obejmą i przypiąć
do ucha innego roweru lub sta-
łego elementu stacji. Tak zwró-
cony rower trzeba oddać jeszcze
w systemie. W tym celu należy
podejść do terminalu i nacisnąć
przycisk „Zwrot”, a następnie po-
stępować zgodnie z informa-
cjami wyświetlanymi na ekra-
nie. Tak przypięty rower można
oddać za pomocą aplikacji lub
poprzez kontakt z BOK.

Ile to kosztuje?

Wypożyczenie roweru do 20
minut jest bezpłatne, jazda od 20
minut do 1 godziny kosztuje zło-

tówkę, do dwóch godzin – 4 zł, do
trzech godzin – 9 zł. Czwarta 
i każda kolejna godzina to koszt 
7 zł. Na jedno konto wypożyczyć
można jednocześnie maksymal-
nie cztery rowery. Dla każdego 
z nich system osobno nalicza czas
wypożyczenia, dlatego nie trzeba
oddawać wszystkich w tym sa-
mym momencie.

Opis działania systemu Pia-
seczyński Rower Miejski, mapkę
stacji oraz odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania znaleźć
można na stronie www.piase-
czynskirower.pl.

*

Z Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego
(PRM) będzie można skorzystaćjuż 
w marcu.

Jedna ze stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego zlokalizo-

wana przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu Foto K. S.

Młodzi mistrzowie tenisa 
nagrodzeni na sesji

Podczas rozegranych w Toruniu
w styczniu tego roku Halowych
Mistrzostw Polski do lat 16 w te-
nisie ziemnym zawodnik klubu
Tennis Pro Piaseczno Maks Ka-
śnikowski zdobył złoty medal 
w grze deblowej oraz brązo-
wy medal w singlu. Maks ma
dopiero 14 lat, a już może po-
szczycić się wielokrotnym mis-
trzostwem Polski w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Jest też
najlepszym Polakiem w ran-
kingu TennisEurope.org do lat
14, wielokrotnym reprezentan-

tem Polski, a ostatnio z sukce-
sami występuje na juniorskich
turniejach ITF. Z pewnością jest
jedną z nadziei polskiego tenisa.

Tomasz Berkieta, kolejny za-
wodnik klubu Tennis Pro Pia-
seczno, zdobył złoty medal w grze
deblowej oraz srebrny w singlu

podczas tenisowych Mistrzostw
Polski do lat 12, rozegranych 
w miejscowości Sobota w ze-
szłym miesiącu. Tomek to aktu-
alny lider rankingu Polskiego
Związku Tenisowego do lat 12.

Serdeczne gratulacje złożyli
zawodnikom oraz ich trenerowi

panu Mario Trnovskiemu bur-
mistrz Zdzisław Lis wraz z za-
stępcami oraz przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Piotr Obłoza.
Wszyscy reprezentanci klubu
otrzymali dyplomy gratulacyjne
oraz upominki.                                 

*

Na początku sesji 
14 lutego władze
gminy Piaseczno
uhonorowały 
medalistów Halo-
wych Mistrzostw
Polski w tenisie
ziemnym.

Złoci medaliści Mistrzostw Polski w Tenisie gościli na ostatniej sesji Rady Miejskiej

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. DzU z 2017 r., poz.
1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tj. DzU z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiada-
miam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały 
Nr 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą 
Nr 1340/XLIV/2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96, poz. 1717) w granicach
terenu oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego symbolem 2P-S/U.

Przedmiotem zmiany planu jest zmiana funkcji polegająca na
wykluczeniu produkcji uciążliwej i usług uciążliwych w granicach
terenu opracowania.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy w pokoju nr 5 na półpiętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Pia-
seczno w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do ww. projektu
planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać
w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego mogą być składane: w formie pisemnej w kance-
larii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pocztą
na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500
Piaseczno, ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury Urzędu Miasta, pocztą e-mail na adres: kubiak@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,
który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem,
imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnio-
skodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy.

Ogłoszenie

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna
UiA.ZP.6721.3.2018.PT
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Tchnąć życie w „Poniatówkę”

Krzyżówki, rebusy, układanki, anagramy, przesuwanki 

i logografy – z tymi zadaniami zmierzyli się uczestnicy 

I Szaradziarskich Mistrzostw Piaseczna o puchar Burmi-

strza Miasta i Gminy Piaseczno.

W sobotnie przedpołudnie 24 lutego w filii w Zalesiu Dol-
nym pojawili się miłośnicy rozrywek umysłowych. I Szara-
dziarskie Mistrzostwa Piaseczna składały się z trzech rund –
rozgrzewki i dwóch rund punktowanych. Wśród zadań zna-
lazły się tłumaczenie gwary warszawskiej (trzeba było popisać
się znajomością słów takich jak iwany, jojczyć, bałanda, uchol
czy urka), liczne wersje krzyżówek i grafów, a także ana-
gramy. Autorem zadań był Józef Piotr Wrona, a pomysło-
dawcą piaseczyńskiego turnieju Zdzisław Łoś.

– Jestem na tego typu zawodach pierwszy raz, ale już
mogę powiedzieć, że zadania są bardzo trudne – mówiła pod-
czas Mistrzostw pani Jadwiga, uczestniczka. – Mimo, że roz-
wiązuję krzyżówki, na przykład taki zbiór trzystu mam na
dzień-dwa, to te tu są bardzo trudne. Ale to nic, sprawdziłam
się, spróbowałam swoich sił, poznałam miłych ludzi i nawet
ostatnie, honorowe miejsce nie będzie wstydem. Najprostsze
były dla mnie hasła dotyczące dzielnic Warszawy – podkreślała
uczestniczka.

W Mistrzostwach wzięło udział 27 osób – 9 pań i 18 pa-
nów. Wygrał Dawid Kupiec, który otrzymał tytuł Mistrza 
I Szaradziarskich Mistrzostw Piaseczna o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno. Przyznano także nagrodę dla naj-
lepszego uczestnika z Piaseczna – trafiła ona do Stanisława
Wójtowicza. Specjalne wyróżnienie otrzymał Józef Górecki,
czyli uczestnik, który przyjechał do Zalesia Dolnego aż z Le-
gnicy. Nagrody ufundowali Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
oraz magazyn „Rozrywka”, a wręczyła je wiceurmistrz Hanna
Kułakowska-Michalak.

- Chciałam pogratulować bibliotece, kolejnej ciekawej
inicjatywy, która jest doskonałym urozmaiceniem oferty dla
naszych mieszkańców i zmienia nasze postrzeganie tej in-
stytucji Kultury, jako miejsca gdzie nie tylko wypożycza się
książki – komentuje zawody pani wiceburmistrz.

Mistrzowie szaradKarta Seniora już dostępna

Inauguracja Ogólnopolskiej
Karty Seniora – Edycji Piaseczno
odbyła się 2 lutego w Urzędzie
Miasta i Gminy.

– Cieszę się, że Piaseczno jest
gminą coraz bardziej przyjazną
seniorom – powiedziała wice-
burmistrz Hanna Kułakowska-
Michalak, otwierając spotkanie.
– Dzięki współpracy z Piaseczyń-
ską Radą Seniorów stajemy się
coraz bardziej wrażliwi na po-
trzeby osób 60+ – dodała wice-
burmistrz. Piaseczyńska Rada
Seniorów już pod koniec wakacji
poprosiła władze samorządowe
o przyłączenie się do Ogólnopol-
skiej Karty Seniora, której patro-
nem jest Ministerstwo Zdrowia.
Decyzję podjęto po głębokiej
analizie ofert kilku ogólnopol-
skich programów. – Ściągnęli-
śmy przedstawiciela z samego
Krakowa, by odpowiedział na
wszystkie pytania zespołu PRS
zajmującego się kartą – mówi
jedna z członkiń PRS. Na wybór
wpłynęła szeroka oferta promo-
cji i zniżek w sanatoriach oraz
uzdrowiskach, które są ważne
dla osób 60+.

W październiku Rada Miejska
w Piasecznie wyraziła zgodę na
przyłączenie się gminy do ogólno-
polskiego programu. – Zaintereso-
wanie kartą jest ogromne – mówi
Krzysztof Kasprzycki pracujący 
z Piaseczyńską Radą Seniorów i od
samego początku pilotujący jej po-
wstanie. – Od momentu podjęcia
uchwały przez Radę Miejską ode-
braliśmy setki telefonów oraz od-
wiedziło nas wielu seniorów. To
świadczy o tym, że powołanie
Rady Seniorów było niezwykle
potrzebne. Rada spełnia swoją
rolę, ponieważ trafnie zdiagno-
zowała i niezwykle skutecznie
przedstawiła potrzeby seniorów
lokalnemu samorządowi.

Dziękując za realizację postu-
latów PRS, jej przewodniczący,
Piotr Jakubowski, wspomniał 
o znaczeniu programu dla grupy
60+. – Dla wielu seniorów liczy
się każdy grosz. To dobrze, że
dzięki przyłączeniu się do pro-
gramu będziemy mogli zyskać
nie tylko produkty i usługi skie-
rowane do seniorów, ale też kon-
kretne oszczędności. W ramach
podziękowań wiceburmistrz

Hanna Kułakowska-Michalak
otrzymała symboliczną Kartę Se-
niora ze swoim nazwiskiem.

Dużą rolę odegrali też lokalni
przedsiębiorcy, którzy aktywnie
włączyli się w program. Obecnie
24 punkty na terenie Piaseczna
oferują dla seniorów od 5 do na-
wet 90% zniżki, a liczba przedsię-
biorców cały czas wzrasta. – Se-
niorzy sami pozyskują partne-
rów do tej akcji, ponieważ sami
najbardziej wiedzą, jakich towa-
rów i usług potrzebują – powie-
dział dr Marek Plich ze Stowarzy-
szenia Manko, które realizuje
projekt OKS.

Znaczącą rolę w pozyskiwa-
niu partnerów odegrała Maria
Mostowska z Klubu Seniora 
w Gołkowie – Nie skończyłam
marketingu, ale wiem, że trzeba
być zdeterminowanym. Przed-
siębiorcy dostrzegają nasze pie-

niądze i wiedzą, że warto z nami
współpracować. W Piasecznie
mamy szeroki wachlarz branż:
warsztat samochodowy, gabinet
podologiczny, sklepy z karmą i ak-
cesoriami dla zwierząt, wypoży-
czanie i serwis sprzętu sporto-
wego, kwiaciarnie, restauracje,
kawiarnie, sklep i serwis sprzętu
komputerowego, zakłady fryzjer-
skie, piekarnię, sklepy spożywcze,
gabinet weterynarii, a nawet kan-
celarię adwokacką. Ich pełna lista
znajduje się na stronie www.se-
nioralne.piaseczno.eu.

Karta jest wydawana nie-
odpłatnie w Urzędzie Miasta 
i Gminy Piaseczno przy ul. Ko-
ściuszki 5, w trakcie dyżurów 
Piaseczyńskiej Rady Seniorów, 
w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 9.00–11.00 oraz
w każdy trzeci poniedziałek mie-
siąca w godz. 16.00–18.00.

Okaziciel Karty Seniora otrzymuje
zniżki w ponad 1 100 punktach na
terenie całego kraju, z czego w Pia-
secznie na początek w 24 miejscach.
Wprowadzenie karty było postula-
tem Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

Inauguracja programu w Urzędzie Miasta

Foto Anna Grzejszczyk/URZĄD MIASTA

– Ten obiekt znajduje się obec-
nie w bardzo złym stanie tech-
nicznym, a zasługuje na to, żeby
go ratować, bo to jeden z naj-
starszych budynków na terenie
naszego miasta – mówi Daniel
Putkiewicz, wiceburmistrz Pia-
seczna.

Zgodnie z umową dzier-
żawy, która została zawarta na
początku stycznia na okres
dziesięciu lat, gmina stała się
gospodarzem nie tylko samego
budynku, ale także działki o po-
wierzchni 2,75 ha.

Usytuowany pośrodku par-
ku dworek wzniósł pierwotnie
prawdopodobnie Franciszek
Ryx, od 1774 roku starosta pia-
seczyński. Bywał w nim ponoć
sam książę Józef Poniatowski –
i stąd pochodzić ma jego naz-
wa. Obecnie istniejący budynek
wybudowany został prawdopo-
dobnie na początku XIX wieku.

Sam budynek „Poniatów-
ki” ma około 229 mkw. po-
wierzchni. W piwnicy znajdują
się kotłownia i pomieszczenia
magazynowe, na parterze –
cztery sale lekcyjne oraz węzeł
sanitarny, a na piętrze – po-
mieszczenie z piecem wę-
glowym oraz pomieszczenie
mieszkalne. – Gmina zleciła już
wykonanie ekspertyzy tech-
nicznej i inwentaryzacji bu-
dowlanej „Poniatówki”, która
pozwoli ocenić, w jakiej kon-

dycji jest budynek i wskaże za-
kres prac, jakie należy wyko-
nać w obiekcie – informuje peł-
nomocnik burmistrza Anna
Bednarska.

Przed przystąpieniem do
prac związanych z rewitalizacją
obiektu gmina zleciła także wy-
konanie badań archeologicz-
nych zarówno samego bu-
dynku, jak i terenu wokół niego
– Są to m.in. badania georada-

rem i endoskopem, a także ska-
nowanie piwnic i ścian „Ponia-
tówki” – informuje Anna Bed-
narska. W najbliższym czasie
ma również zostać zlecone wy-
konanie analizy historycznej
tego obiektu.

– Chcemy dopasować przy-
szłe funkcje tego budynku do
jego możliwości. Zlecone przez
gminę ekspertyzy pozwolą
nam odpowiedzieć na pytanie,

w jaki sposób będziemy mogli
zagospodarować „Poniatówkę”,
żeby jak najlepiej służyła miesz-
kańcom Piaseczna, a jednocześ-
nie aby budynek nie zatracił
swoich historycznych walorów
– mówi wiceburmistrz Putkie-
wicz.

Za dzierżawę budynku „Po-
niatówki” gmina Piaseczno bę-
dzie płaciła powiatowi 615 zł
rocznie plus opłaty za media.

Gmina wydzierżawiła od powiatu piaseczyńskiego „Poniatówkę” – jeden 
z najstarszych budynków na terenie Piaseczna.

Komisyjne przekazanie budynku gminie Piaseczno przez Starostwo Powiatowe

Foto Wojciech Zmysłowski/STAROSTWO POWIATOWE
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Kawałek błękitnego nieba 

Piaseczyńskie Gimnazjum nr 1
zajęło II miejsce zdobywając
1100 głosów.

Miejsce na podium gimna-
zjaliści wywalczyli organizując
Młodzieżowe Forum Ekologiczne
„Każdy może walczyć z niską
emisją”!. W ramach forum mło-
dzież przygotowała trzy wystą-
pienia związane hasłem prze-
wodnim forum. Pierwsze z nich
dostarczyło informacji, czym jest
zjawisko niskiej emisji, jakie są

jego źródła oraz konsekwencje,
kolejna prezentacja obfitowała 
w informacje dotyczące możli-
wości ograniczenia niskiej emisji,
natomiast ostatnie wystąpienie
zaprezentowało działania gminy
Piaseczno w walce z zanieczysz-
czonym powietrzem. W drugiej
części forum zaprezentowano
przedstawienie „Nasze miasto
bez spalin i hałasu”, które w przy-
stępny sposób przybliżyło proble-
matykę ochrony powietrza w na-

szej Gminie. Na zakończenie fo-
rum rozstrzygnięto konkurs „Pia-
seczno mówi NIE niskiej emisji!”.

Do ogólnopolskiego etapu
konkursu „Kawałek błękitnego
nieba” zakwalifikowało się rów-
nież Przedszkole nr 11 „Nefrytowy
Zakątek”, zdobywając 245 głosów.
Przedszkolaki wykonały koloro-
wego makulaturowo– śmiecio-
wego „smoga”, którego usta-
wiono w holu budynku.

Suma głosów oddanych na
obie nasze placówki, wynosząca
1345 uplasowała gminę Piaseczno
na II miejscu w kategorii na naj-
bardziej aktywny samorząd.

Piaseczno uplasowało się na podium ogól-

nopolskiego konkursu ekologicznego.

Czyste powietrze w metropolii 
– nasza wspólna sprawa

– Wszystkie wspólne działania po-
kazują wyraźnie – metropolia
działa. Wiele realizowanych przez
nas inwestycji dotyczy różnych
gałęzi transportu. To m.in. nowe
parkingi P+R czy trasy rowerowe.
W ten sposób nie tylko popra-
wiamy komfort życia i dojazdów
naszych mieszkańców, ale rów-
nież dbamy o czystość powietrza.
Wspieramy naszych mieszkań-
ców także bezpośrednio. Dofi-
nansowujemy inwestycje w wy-
mianę źródeł ogrzewania czy
systemy odnawialnych źródeł
energii. Wierzę, że te solidarne
działania i współpraca pozwolą
nam osiągnąć sukces w walce 
z zanieczyszczeniami powietrza
– mówi Michał Olszewski, wice-
prezydent m.st. Warszawy.

Zdecydowana większość 39
gmin współtworzących metropo-
lię warszawską zdecydowała się na
realizację programu wsparcia
mieszkańców w modernizacji
i/lub wymianie źródeł ogrzewania
na bardziej ekologiczne. Blisko po-
łowa z nich przeznacza na ten cel
środki z własnego budżetu. Pozo-
stałe gminy pozyskują środki z ta-
kich źródeł jak Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska, Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a także z fun-
duszy unijnych.

– Legionowo od lat podej-
muje działania na rzecz po-
prawy jakości powietrza. Już
trzy lata temu zaczęliśmy finan-
sować z budżetu miasta wy-
mianę pieców węglowych na
bardziej ekologiczne źródła cie-
pła. Udało nam się wymienić ich
ponad 200, czyli 20% wszyst-
kich kotłów na terenie miasta.
Oprócz nowego pieca finansu-
jemy także podłączenie nieru-
chomości do gazu – mówi Piotr
Zadrożny, zastępca prezydenta
Legionowa. – Budujemy par-
kingi w systemie P+R, zachęca-
jąc do korzystania z transportu
publicznego, właśnie otworzy-
liśmy pierwszą stację ładowania
samochodów elektrycznych.
Dodatkowo od stycznia funkcjo-

nuje EKO patrol, który nie tylko
kontroluje, czym palą w piecach
nasi mieszkańcy, ale też przede
wszystkim edukuje i uświada-
mia problem jakości powietrza –
dodaje.

– Nasza gmina to na co dzień
płuca Warszawy. Należy zazna-
czyć, że jej powierzchnię aż 
w 80% pokrywa Kampinoski Park
Narodowy. Dodatkowo wszyscy
nasi mieszkańcy mają dostęp do
sieci gazowej. Problemem przyłą-
czeń do sieci jest jednak ekono-
mia. Trzeba również dopłacać róż-
nicę do kosztów eksploatacji
pomiędzy węglem a gazem – za-
znacza Witold Malarowski, wójt
gminy Izabelin.

Mieszkańcy w ramach pro-
gramów realizowanych w po-
szczególnych gminach metropolii
mogą otrzymać dofinansowania
pokrywające od 25% do nawet
80% kosztów inwestycji. Oprócz
wsparcia wymiany pieców na pa-
liwa stałe (np. węgiel) na bardziej
ekologiczne gazowe, gminy finan-
sują także projekty polegające na
montażu urządzeń wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii
(OZE), takich jak pompy ciepła czy
układy solarne. Szczegóły doty-

czące wysokości oraz form wspar-
cia dostępne są w urzędach oraz
na stronach internetowych gmin.

– Cały czas unowocześniamy
i usprawniamy naszą sieć cie-
płowniczą, a naszym mieszkań-
com oferujemy również wsparcie
przy wymianie pieców. Staramy
się jak najszybciej modernizować
energetycznie tkankę mieszka-
niową – mówi Michał Landowski,
zastępca prezydenta Pruszkowa.
– Na wniosek mieszkańców 
intensyfikujemy także działania
monitoringowe. W naszych
przedszkolach, podobnie jak 
w Warszawie, zainstalowaliśmy
oczyszczacze powietrza. Miesz-
kańcy widzą i zgłaszają problemy
– współpracujemy – dodaje.

– Pod koniec 2017 roku za-
instalowaliśmy 30 czujników
smogu na terenie całej gminy Pia-
seczno, na bieżąco monitorują-
cych stan powietrza, który można
śledzić na żywo w Internecie.
Wzmocniliśmy równocześnie
działania kontrolne straży miej-
skiej, której funkcjonariusze zo-
stali przeszkoleni i wyposażeni 
w zestawy do pobierania próbek
popiołów z pieców węglowych.
Od kilku lat konsekwentnie reali-

zujemy też program dofinanso-
wania wymiany systemu ogrze-
wania oraz zakup instalacji solar-
nych i pomp ciepła – mówi Daniel
Putkiewicz, I zastępca burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno.

Współdziałanie 

od początku

W marcu 2016 r. Warszawa
oraz gminy metropolii wspólnie
zaapelowały do władz woje-
wództwa mazowieckiego o pod-
jęcie uchwały, która umożli-
wiłaby wdrożenie narzędzi prze-
widzianych przez tzw. ustawę
antysmogową (DzU z 2015 r.,
poz. 1593). Takie działanie miało
na celu przyspieszenie prac nad
regionalnym dokumentem ok-
reślającym zasady walki z zanie-
czyszczeniami powietrza i źró-
dłami niskiej emisji. W połowie
listopada 2017 r. na Mazowszu
weszła w życie tzw. uchwała an-
tysmogowa. Zgodnie z jej zapi-
sami z użytkowania mają być
stopniowo wykluczane kotły
najniższych klas spalania i insta-
lacje pozaklasowe. To kompro-
mis pomiędzy dążeniem do 
poprawy jakości powietrza 
a kosztami ekonomicznymi

wprowadzenia całkowitego za-
kazu spalania paliw stałych.

Zintegrowane Inwesty-

cje Terytorialne dla po-

prawy jakości powietrza

Aby nastąpiła realna popra-
wa jakości powietrza, konieczne 
są również zmiany codziennych
przyzwyczajeń mieszkańców. 
W celu ułatwienia podjęcia decyzji
o zastąpieniu używania samo-
chodu korzystaniem z komunika-
cji zbiorowej, gminy metropolii
prowadzą program rozbudowy
sieci parkingów Parkuj i Jedź (P+R),
a także inwestują w spójną infra-
strukturę rowerową.

Gminy metropolii otrzymały
dofinansowanie ze środków unij-
nych na budowę 28 takich parkin-
gów, a docelowo ma być ich ponad
40. Sieć parkingów posłuży miesz-
kańcom metropolii w codzien-
nych dojazdach do Warszawy, 
a także zachęci do podróżowa-
nia komunikacją zbiorową, gdyż
głównym argumentem za wybo-
rem konkretnych inwestycji było
skoordynowanie ich z transpor-
tem miejskim. Nie bez znaczenia
jest też to, że każdy samochód
mniej na ulicach miasta to mniej
zanieczyszczeń i lepsze funkcjo-
nowanie komunikacji publicznej.

W ramach realizacji spójnego
systemu sieci tras rowerowych sa-
morządy metropolii warszawskiej
podpisały umowy o dofinansowa-
nie z UE na budowę 340 km tras.
Konkurs na kolejne kilometry nie-
bawem zostanie rozstrzygnięty.
Planowana jest budowa łącznie
około 1 100 km tras rowerowych.
Sieć dróg rowerowych metropolii
warszawskiej utworzy korytarze
transportowe zintegrowane z róż-
nymi rodzajami transportu pu-
blicznego. Będzie to doskonała 
alternatywa dla mieszkańców co-
dziennie dojeżdżających do pracy
samochodem. Rower jako co-
dzienny środek transportu to
zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń powietrza i hałasu, a także
poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Jednym z głównych

kryteriów wyboru konkretnych
projektów tras było to, czy tworzą
spójne połączenia międzygminne
oraz jak wpisują się w istniejącą
już sieć. Drugim ważnym argu-
mentem była możliwość dojecha-
nia drogą rowerową do przy-
stanku bądź zintegrowanego
węzła przesiadkowego transportu
publicznego. Trasy wybudowane
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych metropolii
warszawskiej zostaną jednolicie
oznakowane. Charakterystyczne
kolorowe rowery będą także ele-
mentem planowanych akcji infor-
macyjno-promocyjnych zachęca-
jących mieszkańców metropolii
do korzystania z rowerów podczas
codziennych dojazdów do pracy,
szkoły czy na uczelnię.

Metropolia działa

W 2014 r. Warszawa razem 
z 39 gminami zawarła porozu-
mienie o współpracy metropoli-
talnej, które dzisiaj jest podstawą
współdziałania w kluczowych
kwestiach związanych z rozwo-
jem gospodarczym i społecznym
naszych lokalnych wspólnot. ZIT
metropolii warszawskiej tworzą
m.st. Warszawa będące miastem
na prawach powiatu, 14 gmin
miejskich, 12 miejsko-wiejskich
oraz 13 wiejskich przynależnych
administracyjnie do 10 powiatów.
Realizujemy wspólnie m.in. inwe-
stycje w parkingi P+R, trasy ro-
werowe czy projekty z zakresu e-
usług. W 2007 r. wprowadziliśmy
„Wspólny Bilet”. Dziś w systemie
transportu metropolitalnego są
33 gminy. Ze wspólnego metro-
politalnego transportu korzysta
coraz więcej pasażerów – na prze-
strzeni ostatnich kilku lat jest to
wzrost o 20%. Więcej informacji
o współpracy gmin w ramach 
obszaru metropolii warszaw-
skiej można znaleźć na stronie
www.omw.um.warszawa.pl.

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Funduszy Europej-

skich i Polityki Rozwoju (FE)

Wydział Zintegrowanych

Inwestycji Terytorialnych

Warszawa oraz gminy metropolii wspólnie walczą z zanieczyszczeniami powietrza. Kluczową sprawą jest wymiana 
i modernizacja źródeł ogrzewania.

Wiceprezydent Warszawy wraz z przedstawicielami podwarszawskich gmin na spotkaniu

dotyczącym problemu smogu w aglomeracji                                       Foto arch. m.st. Warszawy

Laureaci konkursu w Urzędzie Miasta

Foto Małgorzata Idaczek/URZĄD MIASTA
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Sportowe podsumowania 
i plany na przyszłość
Gala Sportu 2018, która odbyła się na obiekcie stadionu miej-
skiego i podczas której nagrodzeni zostali wyróżniający się
sportowcy, trenerzy i działacze z terenu gminy Piaseczno,
była też okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły w pia-
seczyńskim sporcie na przestrzeni ostatnich lat.
W tym roku gmina udzieli wspar-
cia finansowego aż 30 klubom
sportowym na rekordową kwotę
blisko 3 mln zł. – W 2011 roku, 
a więc w pierwszym roku, w któ-
rym byłem w pełni odpowie-
dzialny za gminny budżet, dotacje
te wynosiły 1,8 mln zł. Na prze-
strzeni siedmiu lat kwota ta wzro-
sła prawie dwukrotnie. Jest to dla
mnie powód do ogromnej satys-
fakcji, zwłaszcza jako osoby, która
była kiedyś zawodnikiem i do dziś
czynnie uprawia sport – mówi
burmistrz Zdzisław Lis.

Obecnie w klubach, które
działają na terenie gminy Pia-
seczno, trenuje około czterech
tysięcy zawodników. Dla porów-
nania – w 2011 roku były to nie-
spełna 2 tysiące.

Baza rekreacyjna 

w pobliżu Jeziorki

Główne inwestycje posze-
rzające bazę sportowo-rekre-
acyjną lokowane były w ostat-

nich latach – w pełni świadomie
– w pobliżu rzeki Jeziorki. –
Chcemy, żeby ta urokliwa rzeka
stanowiła swego rodzaju kręgo-
słup i oś dla największych tego
typu inwestycji w naszej gminie
– podkreślał podczas swojej pre-
zentacji burmistrz Zdzisław Lis.

W ostatnich latach powstały
lub zostały zrewitalizowane
cztery duże tereny rekreacyjne:
park przy ul. Ogrodowej w Józe-
fosławiu, park Książąt Mazowiec-
kich w Piasecznie, Górki Szy-
mona w Zalesiu Dolnym oraz
park Zachodni przy al. Róż. – Nie
były to wprawdzie inwestycje
bezpośrednio związane ze spor-
tem, ale każda z nich w swoim
zakresie zawiera elementy spor-
towe, takie jak siłownie plene-
rowe, ścieżki do biegania czy bo-
iska – wyjaśnia burmistrz.

Włodarze Piaseczna dumni
są przede wszystkim ze zmo-
dernizowanego stadionu miej-
skiego. – Po wykupieniu przez
miasto tego obiektu w 2012 roku
od stowarzyszenia sportowego,
zastaliśmy go w opłakanym sta-
nie – zauważa burmistrz Lis. –
Od tego czasu zrealizowaliśmy
tam wiele inwestycji. Najpierw
w 2013 roku powstało wysokiej
klasy boisko treningowe ze
sztuczną murawą i oświetle-
niem, w 2015 roku wybudowa-
liśmy profesjonalną bieżnię lek-
koatletyczną, a w zeszłym roku
drugie boczne boisko i nowe
trybuny przy głównym obiek-
cie. Do tego doszły też zada-
szone lodowisko, wyremonto-
wane korty, odnowiona sala
sportowa, szatnie, boisko do pla-
żówki czy siłownia zewnętrzna
– wylicza burmistrz.

Wśród ważnych inwestycji
sportowo-rekreacyjnych, które
powstały w ostatnich latach,

warto też wymienić skate park.
Obiekt ten – od momentu odda-
nia go do użytku – cieszy się nie-
słabnącą popularnością wśród
dzieci i młodzieży. Obecnie trwa
budowa Centrum Edukacyjno-
Multimedialnego, które ma zo-
stać oddane do użytku pod ko-
niec bieżącego roku. Oprócz
największej w gminie hali spor-
towej, która będzie stanowiła za-
plecze szkoły – ale z której po-
południami i w weekendy będą
mogli korzystać mieszkańcy 
i kluby sportowe – wokół obiek-
tu przewidziano liczne tereny
rekreacyjne, na które będzie
można dojść zaaranżowanym
Traktem nad Perełką.

Powodem do wielkiej satys-
fakcji samorządu jest również
fakt, że w ostatnich kilku latach
udało się wybudować cztery

nowe sale sportowe przy szko-
łach: w Józefosławiu, Zale-
siu Górnym, Zalesiu Dolnym, 
a także przy ul. Świętojańskiej
w Piasecznie. To obiekty, które
są użytkowane od rana do wie-
czora, najpierw przez uczniów,
a później przez sekcje sportowe.

Imprezy sportowe 

i spotkania z gwiazdami

Sport w gminie to jednak
nie tylko infrastruktura, ale
także sportowe wydarzenia,
które są organizowane bądź
wspierane przez samorząd. 
A tych jest z roku na rok coraz
więcej. – Dla przykładu: w 2010
roku w gminie odbyły się 4 im-
prezy biegowe, w których brało
udział niespełna 1 000 uczestni-
ków. W ubiegłym roku miało
miejsce już 15 takich imprez, 
w których łącznie wystartowało
ponad 5 000 uczestników. Na
podkreślenie zasługuje także
różnorodność oferty. Obok im-
prez biegowych są to także ma-
ratony rowerowe, triathlon, gale
i zawody sztuk walki, turnieje
drużynowe, imprezy organizo-
wane na skate parku czy night-
skating.

Gmina organizuje – lub
współorganizuje – także spotka-
nia i treningi z gwiazdami sportu.
W Piasecznie gościli już m.in.
Marcin Gortat, Otylia Jędrzejczak,
Dorota Świeniewicz, Kajetan Ka-
jetanowicz oraz czołowi polscy
siatkarze w ramach Memoriału
Zdzisława Ambroziaka.

Basen, boiska i kolejne

hale

O planach na przyszłość
związanych z rozbudową bazy
rekreacyjno-sportowej mówił
podczas Gali Sportu (i pokazy-
wał w prezentacji) wicebur-
mistrz Daniel Putkiewicz. Naj-
większe nadzieje samorząd
wiąże z pozyskanym w ubie-
głym roku od Agencji Nierucho-
mości Rolnych 10-hektarowym
terenem przy ul. Chyliczkow-
skiej. – Zbudujemy tam nowe
centrum sportowo-rekreacyjne.
Jest to duży teren, dlatego znaj-
dzie się tam miejsce m.in. na ba-
sen i halę widowiskowo-spor-
tową, a także bogate zaplecze
rekreacyjne – kreślił plany wi-
ceburmistrz Putkiewicz.

Gmina chce także w dal-
szym ciągu wzbogacać ofertę
sportowo-rekreacyjną stadionu
miejskiego. – W tym celu planu-
jemy zakup działek w sąsiedz-
twie Jeziorki, aby zintegrować te-
ren stadionu ze znajdującym się
po drugiej stronie rzeki zaple-
czem sportowym klubu Jedność

Żabieniec oraz terenami rekre-
acyjnymi Lasów Chojnowskich
– mówił Putkiewicz. – A z bliż-
szych realizacji, będziemy w tym
roku zadaszać piłkarskiego Orlika
na stadionie miejskim oraz, z po-
mocą dzierżawcy, korty tenisowe
– dodawał wiceburmistrz.

Kolejny duży teren, który 
w najbliższym czasie czeka rewi-
talizacja, to ośrodek „Wisła” w Za-
lesiu Górnym. Gmina chce

współdziałać w zakresie jego za-
gospodarowania z jego gospoda-
rzami – Powiatem Piaseczyńskim
i Lasami Państwowymi. Innym
terenem wymagającym rewita-
lizacji jest cegielnia oraz glinianki
w Gołkowie; choć w większości
są one w rękach prywatnych, to
w planach zagospodarowania
przestrzennego wpisane są
tam usługi sportu i rekreacji.

Kolejną inwestycją zwią-
zaną z rozbudową bazy sporto-
wej, jaką planuje w najbliższym
czasie samorząd, jest budowa
szkoły na pograniczu Julianowa
i Chyliczek. W nowo wybudowa-
nej placówce znajdzie się oczy-
wiście zaplecze sportowo-rekre-
acyjne oraz hala sportowa.
Gmina posiada już potrzebne
działki oraz wstępne koncepcje 
i opracowuje projekt budowlany.

Boisko (a być może dwa bo-
iska) powstaną także w Jazgarze-
wie. – Z jednej strony pracujemy
nad koncepcją zagospodarowa-
nia zaplecza sportowego szkoły
w tej miejscowości, z drugiej pla-
nujemy także wybudować bo-
isko ze sztuczną nawierzchnią
na terenie klubu sportowego
Sparta Jazgarzew. Rozpoczy-
namy również budowę nowej
hali sportowej z prawdziwego

zdarzenia przy szkole w pobli-
skim Złotokłosie – wylicza wice-
burmistrz Putkiewicz.

Nagrody dla ludzi sportu

Gala Sportu 2018 była jednak
przede wszystkim okazją do
wręczenia nagród i wyróżnień
osobom, które wniosły szcze-
gólny wkład w rozwój sportu na
terenie gminy Piaseczno. W ka-
tegorii „nadzieja sportowa” sta-
tuetki wręczono aż 24 młodym
zawodnikom. Nagrodzono też 
7 szkół i 8 klubów sportowych, 
a także 19 działaczy sportowych,
27 sponsorów i 26 trenerów. 
18 zawodnikom przyznano wy-
różnienia, a 21 – nagrody.

Nagroda specjalna przewi-
dziana została dla Doroty Go-
dziny – zawodniczki X-Fight Pia-
seczno, wielokrotnej mistrzyni

Polski, dwukrotnej mistrzyni
świata w kick-boxingu i człon-
kini kadry narodowej, która 
w grudniu 2017 roku postano-
wiła zakończyć karierę zawodni-
czą i rozpocząć pracę trenerską
z młodzieżą. – Uznałam, że w tej 
dyscyplinie osiągnęłam już
wszystko, a chciałam się poże-
gnać u szczytu kariery, aby po-
zostały po tym etapie mojego ży-
cia tylko najlepsze wspomnienia

– wyjaśniała w udzielanych wy-
wiadach nasza supermistrzyni.

Po zakończeniu Gali, z oka-
zji obchodzonego w tym roku
jubileuszu 20-lecia Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Piasecznie, wręczone zostały
nagrody okolicznościowe „Przy-
jaciel Piaseczyńskiego Sportu”.
Nie zabrakło też podziękowań
od burmistrza, kierownictwa
gminy i radnych dla dyrektora
GOSiR-u Marka Frącza oraz
wszystkich jego pracowników.
– Kiedy powoływano pod koniec
lat dziewięćdziesiątych Ośrodek
Sportu, było nas kilka osób i je-
den obiekt. Dziś mamy kilka
różnorodnych obiektów oraz
wspaniałe plany i perspektywy
rozwoju – podkreślał wzru-
szony dyrektor Marek Frącz.

*

Podczas gali nagrodzeni zostali wyróżniający się w 2017 roku sportowcy, trenerzy 

i działacze sportowi Foto Marcin Borkowski

Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz przedstawił plany rozwoju infrastruktury sportowej 

w najbliższych latach                                                                                           Foto Marcin Borkowski

Zakończenie kariery Doroty Godziny - jednej z najlepszych polskich

kickboxerek z Klubu X-Fight Piaseczno Foto Marcin Borkowski
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5,2 mln zł przeznaczyła w tegorocznym budżecie gmina

Piaseczno na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy

dróg powiatowych, które znajdują się na terenie gminy.

Foto Łukasz Wyleziński

To rekordowa kwota. Do tej pory gmina także wspo-
magała powiat w zakresie inwestycji drogowych, ale były
to kwoty na poziomie 3 mln zł rocznie. W 2017 roku w ra-
mach tej współpracy został wybudowany na przykład pół-
torakilometrowy odcinek chodnika przy ul. Mazowieckiej
w Bobrowcu (gmina przeznaczyła na ten cel 400 tys. zł).

– W tym roku Starostwo Powiatowe planuje zrealizo-
wać kilka dużych projektów drogowych, które są bardzo
ważne dla naszych mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy
się na tak duże wsparcie finansowe powiatu w tym zakresie
– mówi Daniel Putkiewicz, zastępca burmistrza Piaseczna.

Wśród inwestycji powiatowych, które wspomoże fi-
nansowo gmina, znalazły się w tym roku:
• rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2841W
(zadanie to dotyczy przede wszystkim przebudowy
skrzyżowania ulic Gołkowskiej, Pułku IV Ułanów i Głównej)
– 2 mln zł;
• rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814 (Pia-
seczno – Chylice – Chyliczki) – 1 mln zł;
• rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W
(Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny) – 500 tys. zł;
• rozbudowa drogi powiatowej nr 2866W w ciągu ulic Ju-
lianowskiej i Przesmyckiego – 500 tys. zł;
• rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2837W
(Głosków – Złotokłos) w zakresie budowy chodnika od
szkoły w Głoskowie w kierunku Wólki Prackiej – 1 mln zł.

Wśród zadań powiatu, które w 2018 roku zostaną dofi-
nansowane przez gminę, znalazły się też projekty chodni-
ków i ścieżek rowerowych usytuowanych przy drogach
powiatowych. Są to:
• projekt chodnika na ul. Wiekowej Sosny i ul. Koralowych
Dębów w Zalesiu Górnym (od ul. Pionierów do końca miej-
scowości) – 90 tys. zł;
• projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkówce – 60 tys. zł;
• projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Głównej
w Żabieńcu (od ul. Leśnej do mostu nad rzeką) – 50 tys. zł.

Gmina wspiera
budowę dróg

Łatwo sprawdzisz 
jakość powietrza

Ten interaktywny panel infor-
macyjny prezentuje, w zależ-
ności od wyboru, dane pomia-
rowe z jednego z 30 czujników
zamontowanych na terenie ca-
łej gminy, zarazem informując,
czy wystąpił smog na tyle silny,
że są przeciwwskazania do wyj-
ścia na zewnątrz np. dzieci,
osób starszych czy chorych na
astmę. Informacja wyświetlana
jest na tle zielonym, jeśli wa-
runki są dobre, na tle żółtym, je-
śli są dostateczne oraz na tle
czerwonym, jeśli są złe lub bar-
dzo złe. Na stronie gminy publi-
kowane są także na bieżąco
alerty smogowe wydawane
przez Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego.

Czujniki w trzydziestu

lokalizacjach

Czujniki pracują w systemie
monitoringu jakości powietrza 
w ramach współpracy podjętej
przez gminę Piaseczno z labora-
torium Zdrochem działającym 
w Centrum Nauk Biologiczno-
Chemicznych. Zgodnie z podpi-
saną umową wykonawca za-
montował na terenie gminy 30
stacji monitoringowych, z czego
jedenaście rozlokowanych zo-
stało na terenie miasta Piaseczna,
po dwie w Zalesiu Górnym i Gło-
skowie oraz po jednej w Józefo-
sławiu, Jazgarzewie, Chylicach,

Chyliczkach, Chojnowie, Woli
Gołkowskiej, Złotokłosie, Bogat-
kach, Bobrowcu, Grochowej, Ja-
strzębiu, Mieszkowie, Siedliskach,
Wólce Prackiej i Żabieńcu.

Mierzymy poziomy stę-

żeń pyłów i gazów

27 czujników wyposażo-
nych jest w sensory do po-
miaru poziomu stężeń pyłu

PM10 i pyłu PM2,5, a 3 stacje do-
datkowo posiadają sensory do
pomiaru poziomu stężeń ga-
zów: NOX, SOX, O3. Każda ze
stacji dokonuje też pomiarów
temperatury i wilgotności po-
wietrza. Zebrane dane służą do
stworzenia mapy zanieczysz-
czeń (http://piaseczno.czujni-
kimiejskie.pl) i uwrażliwiają
mieszkańców na temat walki 
z niską emisją, której nega-
tywne skutki zdrowotne od-
czuwamy wszyscy.

Czystość powietrza, którym
oddychamy, zależy od naszych
codziennych wyborów. Gdy spa-
lamy śmieci lub ogrzewamy
dom drewnianymi odpadkami
pokrytymi resztkami lakieru
czy farby, zatruwamy siebie,
dzieci i sąsiadów.

Wymień piec, skorzystaj

z odnawialnych źródeł

energii

Gmina Piaseczno prowadzi
szereg działań przeciwdziałają-
cych niskiej emisji. Mieszkańcy,
którzy chcą zlikwidować piec
węglowy stanowiący jedyne
czynne źródło ogrzewania,
mogą uzyskać dotację na mon-
taż pieca gazowego, olejowego,
gazowo-olejowego lub urządze-
nia elektrycznego. Możliwe jest
także uzyskanie dotacji celowej
z budżetu gminy na dofinan-
sowanie inwestycji związanej 
z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii tj. zakup 
i montaż instalacji układu solar-
nego oraz pomp ciepła. Szczegó-
łowych informacji o dotacjach
udziela Wydział Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Rolnej, ul.
Wojska Polskiego 54, tel.: 22 736
02 71, e-mail: osr@piaseczno.eu.

Na stronie gminy
Piaseczno pojawił
się widżet umożli-
wiający szybkie
sprawdzenie, czym
danego dnia oddy-
chamy.

Smogowy widżet na stronie www.piaseczno.eu

Czas dla Bobrowca

W ubiegłym roku, dzięki współ-
pracy gminy i powiatu, udało się
oddać do użytku półtorakilome-
trowy odcinek chodnika przy ul.
Mazowieckiej.

W 2017 roku gmina wyko-
nała ul. Północną, a rok wcześniej
– parking przy tej ulicy, który ob-
sługuje szkołę podstawową. Wy-
konana została też ul. Sucha od
ul. Świerkowej do ul. Głównej.
Obecnie trwa budowa ulic
Świerkowej i Borowej, a w trybie
remontowym także ul. Bajecz-
nej. Z kolei w ciągu najbliższego
miesiąca powinien zostać ogło-
szony przetarg na budowę ul.
Głównej, jednej z kluczowych
dróg w tej miejscowości. Kom-
pleksowo przebudowany zosta-
nie dwukilometrowy odcinek
od ul. Bobrowieckiej do ul. Ma-
zowieckiej, wraz z odwodnie-
niem. W tym roku mają zostać
wykonane także ulice Skalna 
i Przyjazna.

– Śmiało można powiedzieć,
że nadszedł czas dla Bobrowca. 
W bieżącym roku na zadania
drogowe na tym obszarze zare-

zerwowane zostały największe
środki w skali całego budżetu in-
westycyjno-remontowego gminy
– mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Zarezerwowane zostały także
środki na projekt i przebudowę
oświetlenia drogowego ulic Okręż-
nej, Zielnej i Zaleśnej w Kamionce.

W tym roku gmina przeznaczy blisko 10 mln zł na budowę i remonty dróg w Bo-
browcu. To kontynuacja szerokiego programu inwestycyjnego, który rozpoczął się
na tym terenie w 2016 roku.

Nowy chodnik  na ul. Mazowieckiej w Bobrowcu wybudowany w grudniu 2017 r.

Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
– bieg, pokaz filmu, apel

Tego dnia pamięć o Żołnierzach
Wyklętych będzie można ucz-cić
w różny sposób. Oprócz mszy
świętej (godz. 14.00, kościół św.
Anny), tradycyjnego apelu pa-
mięci i złożenia wiązanek (godz.
15.00) organizatorzy przygoto-
wali także pokaz filmu „Czy
warto było tak żyć” (godz. 12.00,
Dom Kultury w Piasecznie). Po
raz pierwszy zorganizowany bę-
dzie także Bieg Żołnierzy Nie-
złomnych, który wystartuje rów-
no o 24.00 w nocy ze środy
(28.02) na czwartek (01.03). Orga-
nizatorem głównym jest Staro-
stwo Powiatowe w Piasecznie
wraz ze wsparciem merytorycz-
nym od Extreme Warrior Park
oraz organizacyjnym od Gminy
Piaseczno.

Trasa biegnie przez Las
Chojnowski – od startu koło

Grochowej do mety w Piskórce,
przy krzyżu przy skrzyżowa-
niu ul. Głównej z Jagodową. 
– Zapraszamy wszystkich do
uczczenia pamięci Żołnierzy
Niezłomnych – zachęca Staro-
sta piaseczyński Wojciech Oł-
dakowski. – Długość trasy wy-
nosi 1 963 metry i jest to
dystans symboliczny. W 1963
roku we wsi Majdan ujęto Jó-
zefa Franczaka, pseudonim „La-
luś”, ostatniego Żołnierza Wy-
klętego – tłumaczy starosta.

Na trasie będzie można
spotkać przeszkody zarówno
naturalne, jak i techniczne, ta-
kie jak zasieki i noszenie drew-
nianego bala. Na części odcinka
może pojawić się błoto oraz
woda.

W biegu mogą wziąć udział
osoby, które dokonają wcze-

śniejszego zgłoszenia na stronie
zapisów lub zapiszą się bezpo-
średnio w biurze zawodów
przy ul. Głównej 55 w Piskórce
(biuro czynne od 23.00, od-
prawa 23.40). Liczba miejsc jest
ograniczona. Osoby niepełno-
letnie mogą biec, jeśli dostarczą

pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w zawo-
dach. Na mecie na uczestników
czeka pięknie wykonany oko-
licznościowy medal.

Zapisy i regulamin na stronie
www.extremewarriorpark.pl/-
bieg-zolnierzy-niezlomnych/.

1 marca zapraszamy na lokalne obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

9 marca zapraszamy na koncert charytatywny dla 16-letniej
Basi, który odbędzie się w Domu Kultury w Piasecznie. Na
scenie wystąpią Teatr Impro „Akt VIII”, zespoły Ceadegie,
Niebieski Klucz oraz Parasol Poetica.

Basia Bagorro w wieku dwóch lat na skutek wypadku
doznała uszkodzeń mózgowo-czaszkowych, których na-
stępstwem była śpiączka, obrzęk mózgu i niedotlenienie.
Konsekwencją tego wypadku jest niedowład czterokończy-
nowy spastyczny. Od tamtego czasu Basia jest intensywnie
rehabilitowana.

Bilet-cegiełka na koncert, który rozpocznie się o godz.
19.00, kosztuje 20 zł.

Koncert dla Basi Bagorro

Debata o symbolach Piaseczna

Celem debaty było odkrycie
symboli Piaseczna, które bę-
dą ważne i znaczące dla jego
mieszkańców. Organizatorem
debaty był Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, wielo-
letni organizator Kongresów
Obywatelskich. Spotkanie mo-
derował pan Witold Radwański,
a wzięli w nim udział zastępca
burmistrza Daniel Putkiewicz,
przedstawiciele Młodzieżowej
Rady Gminy, bibliotekarze oraz
mieszkańcy Piaseczna i Zalesia
Dolnego.

Na początku debaty przed-
stawiono krótko znaczenie
symboli i ich rolę, a także zapre-
zentowano wyniki ogólnopol-
skiej sondy, z której wynikało,
że narodowymi symbolami są

m.in. Jan Paweł II czy Lech Wa-
łęsa. W kolejnej części spotka-
nia uczestnicy sami musieli
znaleźć ich zdaniem najbar-
dziej symboliczne dla Piaseczna
miejsca, rzeczy i ludzi. Wśród
odpowiedzi pojawiły się bu-
dynki – jak ratusz czy kościół
św. Anny, miejsca – jak Górki
Szymona i park w Piasecznie, 
a także ludzie – w tym Józef
Wilkoń i Tadeusz „Zośka” Za-
wadzki. Uczestnicy debaty wy-
raźnie wskazywali na odręb-
ność Piaseczna i Zalesia Dol-
nego, dzięki czemu opracowano
dwie osobne grupy symboli dla
tych miejscowości. I tak dla 
Zalesia Dolnego symbolami
„wybrano” m.in. Józefa Wilknia,
Adama Myjaka, Górki Szymona,

Tadeusza „Zośkę” Zawadzkiego 
i jego dom, „Krauzówkę” i Festi-
wal Otwarte Ogrody, a dla Pia-
seczna m.in. baranka, fontannę
na rynku, korki na Puławskiej,
mleczarnię i kościół św. Anny.

Debata uświadomiła uczest-
nikom, jak ważne dla tożsamo-

ści lokalnej są symbole i że nie
muszą one być jedynie ma-
terialnymi rzeczami. Zarówno
uczestnicy, jak i prowadzący
uznali spotkanie za inspirujące
i interesujące. Czekamy na ko-
lejne okazje do rozmów na te-
mat lokalności i tożsamości.

19 lutego w filii piaseczyńskiej Biblioteki
Publicznej w Zalesiu Dolnym odbyła się pi-
lotażowa wersja debaty pt. „Lokalne sym-
bole Polski”.

Dyskusja nad wagą symboli dla tożsamości lokalnej

Foto arch. Biblioteka Publiczna

Od 12 lutego br. rodzice
dzieci ubiegających się o przy-
jęcie do klas pierwszych szkół
podstawowych mogą składać
wnioski w systemie elektro-
nicznym. Składanie wniosków
do przedszkoli rozpoczęło się 
z kolei 19 lutego. Podobnie jak
w latach ubiegłych rodzice
mogą zaznaczyć we wniosku

trzy wybrane placówki – w ko-
lejności zgodnej z własnymi
priorytetami. Możliwość zapi-
sywania dzieci w systemie elek-
tronicznym będzie dostępna 
w przypadku klas pierwszych
do 9 marca, zaś w przypadku
przedszkoli do 16 marca. 

Zapraszamy rodziców do
skorzystania z portalu oświa-

towego www.oswiata.piasecz-
no.eu, gdzie są opisane kryteria
rekrutacji oraz jest umiesz-
czony bezpośredni link do sys-
temu rekrutacyjnego.

Szkoły podstawowe, które
prowadzą rekrutację na rok
szkolny 2018/2019 do oddziałów
przedszkolnych z wykorzysta-
niem elektronicznego systemu
rekrutacji:
• SP nr 1 w Piasecznie,
• SP nr 3 w Piasecznie,
• SP nr 5 w Piasecznie,

• SP w Jazgarzewie,
• SP w Złotokłosie,
• SP w Zalesiu Górnym.

Szkoły podstawowe, które
nie prowadzą rekrutacji na rok
szkolny 2018/2019 do oddziałów
przedszkolnych:
• SP nr 2 w Piasecznie,
• SP w Głoskowie,
• SP w Józefosławiu,
• SP w Chylicach – szkoła nie
prowadzi rekrutacji do klasy „0”
od kilku lat.

*

Trwa elektroniczna rekrutacja do szkół 
i przedszkoli z terenu gminy Piaseczno na
rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 

18 marca Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna jako zwy-

cięzca ogólnopolskiego projektu „Decydujesz, poma-

gamy” organizuje na rzece Jeziorce kajakowy spływ

ekologiczny.

Trasa spływu to 5 km, start na drewnianym moście 
w Gołkowie, meta na stadionie miejskim GOSiR Piaseczno.
Cały ekospływu potrwa około 3 godzin. Ekologiczny event
rozpocznie się zbiórką o godzinie 11.00 na stadionie miejskim
GOSiR Piaseczno, następnie po odprawie technicznej wszyscy
uczestnicy zostaną przewiezieni na drewniany most w Goł-
kowie, skąd ruszą, by sprzątać Jeziorkę. Po sprzątaniu na
uczestników będzie czekać gorący posiłek z przekąskami oraz
ciepłe napoje podawane w kawiarni sportowej „Fryderyk”. 
W trakcie integracji będzie miała miejsce projekcja slajdów
promujących tegoroczne wydarzenia ekologiczno-sportowe
Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej oraz K jak Kajaki.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca drogą mailową:
pfekologiczna@gmail.com (w treści należy wpisać: imię 
i nazwisko, rocznik, telefon kontaktowy). Ze względów or-
ganizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Uczestnicy
ekospływu będą mieli zagwarantowany sprzęt do sprzą-
tania, tj. kajaki, wiosła, kamizelki ratunkowe, worki oraz
rękawice robocze.

Wspólnie przywróćmy
blask Krainie Rzeki Jeziorki

Wiosenny ekospływ kajakowy



Piaseczyńska KULTURA

Nowe utwory Katarzyny Groniec będzie można usłyszeć

3 marca w piaseczyńskim Domu Kultury.

„Ach!”, bo taki jest tytuł nowego albumu, opowie o ziemi
jałowej, ziemi utraconej, i wreszcie ziemi obiecanej, do
której docieramy, rozmieniamy ją na drobne i znów tra-
cimy. I od początku, bo wszystko jest cyklem co jakiś czas
kończącym się dobrze! W końcu wracamy do życia, ale
pod jednym warunkiem: że wciąż mamy kogo kochać.

– Czy jestem szczęśliwa? Tak. Właściwie mogłabym po-
wiedzieć: jak nigdy dotąd. Spokojna, jasna, świadoma. Dla-
czego więc moje piosenki są smutne? Nie wiem. Najłatwiej
byłoby powiedzieć (często to mówię na odczepnego) – bo
lubię smutek. I nie mówić nic więcej. Ale to jest coś więcej.
Coś, co wypływa gdzieś z głębi, z trzewi, kiedy zdarza mi
się układać melodię i dopasowywać do niej słowa. Jak gdy-
bym zapadała się w jakiś inny świat, pełny echa i błękitu,
który swoim pięknem onieśmiela tę drugą, starającą się
twardo stąpać po ziemi, mnie. Z kolei ta druga ja, którą
zawstydza miękkość tej pierwszej, potrafi ten melancho-
lijno-lazurowy świat bezlitośnie wykpić. Wyciągam zatem
samą siebie z błękitnego jeziora za włosy, jak baron Mün-
chhausen wyciągnął siebie z bagien, a potem znów w to
jezioro nurkuję. Czy zatem kłamię tak jak on? Bardzo moż-
liwe… – mówi artystka.

W wersji koncertowej będzie można usłyszeć również
kilka piosenek z debiutanckiej płyty Katarzyny Groniec pt.
„Mężczyźni” (2000), wyprodukowanej przez Grzegorza
Ciechowskiego.

Bilety na koncert zostały wyprzedane, ale dla czytel-
ników mamy dobrą informację. Podwójną wejściówkę na
koncert będzie można wygrać w konkursie facebooko-
wym, który zostanie ogłoszony na profilu gminy Piaseczno.

Wydawcą płyty jest Warner Music Poland, producen-
tem Marcin Bors. Teksty na płytę w większości napisała
Katarzyna Groniec, oprócz trzech, których autorką jest
Barbara Wrońska. Muzykę skomponowali Marcin Macuk
(Hey), Barbara Wrońska i Katarzyna Groniec. Opieką ar-
tystyczną projekt objął Cezary Studniak, dyrektor arty-
styczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Premierę płyty „Ach!” zaplanowano na 16 marca 2018 roku.
Koncert nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej dzie-

siątego roku życia.

Przedpremierowo „Ach!”

20 lat Kabanosa

Ten pochodzący z Piaseczna ze-
spół zagra koncert w macierzy-
stym mieście już 4 marca. Będzie
to występ, który przekrojowo po-
każe to, co najlepsze w cienkiej,
suchej, pomarszczonej kiełbasie.
Jak mówi Zenek Kupatasa: – Bę-
dziemy po raz kolejny grać prze-
krój utworów ze wszystkich płyt,
ale można też spodziewać się
premierowego materiału z naszej
najnowszej płyty „Odgrzewane
kotlety”. W wielu miastach nie-
spodzianką będzie otworzenie
koncertu występem nowej ka-
peli Fonsa, Lodzi i Wici – ERELES.
W Piasecznie supportem Kaba-
nosa będzie zespół Plan.

A co z nową płytą Kaba-
nosa? – Płyta jeszcze nie jest go-
towa, ale jest skończona w 90%.

Powstaje z bardzo wieloma mu-
zykami, ciężej jest dograć ter-
miny, stąd jej opóźnienie. Celu-
jemy w marzec – mówi Zenek.

Kabanos w swoim dorobku
muzycznym ma statuetkę Płyty
Roku 2015 Antyradia oraz na-
grodę publiczności „Złoty Bą-
czek” na festiwalu Woodstock.
Zespół wystąpił na największych

festiwalach w Polsce, takich jak
Przystanek Woodstock (kilku-
krotnie), Jarocin Festiwal, Czad
Festiwal, Hunter Fest w Szczyt-
nie. Kabanos co roku gra kon-
certy w ramach Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, m.in.
w Warszawie, Krakowie i Londy-
nie. Uczestniczy też w wydarze-
niach studenckich, takich jak Ju-

wenalia i Medykalia, w dużych
miastach w całym kraju.

Koncert rozpocznie się o go-
dzinie 19.00. Bilety w cenie 
30 zł dostępne są w przedsprze-
daży w Wesołych Balonikach
(ul. Derdowskiego 36), w cenie
33 zł – w przedsprzedaży inter-
netowej poprzez ticketos.pl oraz
w cenie 40 zł – w dniu koncertu.

Kabanos najlepiej smakuje w Piasecznie - to tu grupa stawiała swoje pierwsze kroki 

Foto Hubert Jim Zieliński

Piaseczno będzie
jednym z przystan-
ków drugiej części
trasy koncertowej,
podczas której Ka-
banos świętuje
dwudziestolecie
działalności.

Piaseczno – miasto kobiet

Kto nie słyszał o Ilonie Łepkow-
skiej – scenarzystce filmowej,
autorce scenariuszy i teleno-
wel, a także pisarce? To absol-
wentka Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego,
która w 1982 roku ukończyła
zaoczne Studium Scenariu-
szowe przy PWSFTviT w Łodzi.
„Pani mnie z kimś pomyliła” to
prozatorski debiut Ilony Łep-
kowskiej. W jej książce, tak jak
w codziennym życiu, często je-
steśmy zaskakiwani i wiemy,
że los lubi płatać dziwne figle 
i pisze przeróżne scenariusze.
Ilona Łepkowska z perfekcyj-
ną znajomością tematu, a tak-
że z niezwykłym wyczuciem
kobiecej psychiki, wprowa-
dza nas w zwariowany świat,
w który wpada główna boha-
terka książki „Pani mnie z kimś
pomyliła”.

Serdecznie zapraszamy na
spotkanie z autorką, podczas
którego dowiemy się między
innymi o okolicznościach po-
wstania książki, a także osobi-
ście przekonamy się, jaką na-
prawdę kobietą jest pani, która
stworzyła takie scenariuszowe
hity jak „Klan”, „Na dobre i na
złe”, „M jak miłość” czy „Barwy
szczęścia”.

Drugą propozycją na ten
wieczór jest recital Olgi Boń-
czyk zatytułowany „Piosenki 
z klasą”. To energetyczny i nie-
zwykle subtelnie ułożony kon-
cert z piosenkami, które Olga
Bończyk chciała zaśpiewać już
od dziecka. „Spełniam w ten
sposób swoje marzenia z dzie-
ciństwa, gdy ze skakanką w rę-
ku, przed lustrem, śpiewałam
piosenki Ireny Santor, Marii Ko-
terbskiej czy Reny Rolskiej.
Wyobrażałam sobie wtedy, że
jestem wielką artystką i śpie-
wam dla wielotysięcznej wi-
downi i że gdy dorosnę, wrócę
do tych piosenek i zaśpiewam
je dla swojej publiczności. Ma-
rzenia się spełniają” – mówi 
o wybranym repertuarze ar-
tystka. Koncert złożony jest 
z piosenek, które przez lata
swojej kariery Olga Bończyk
śpiewała w recitalach tema-
tycznych.

Podczas Piaseczyńskiego
Miasta Kobiet 2018 usłyszą Pań-
stwo piosenki filmowe, takie
jak: „Cabaret”, „New York” czy „Pa-
roles, paroles”, a także niezapo-
mniane przeboje polskiej pio-
senki, jak: „Gdy mi ciebie za-

braknie”, „Remedium”, „Jego
portret” czy „Kasztany”. Zaj-
rzymy też do Kabaretu Star-
szych Panów, którego muzą
była eteryczna Kalina Jędrusik.
A dla tych, którzy cenią autor-
skie projekty Olgi Bończyk, ar-
tystka zaśpiewa kilka piosenek

z ostatniej płyty – „Piąta rano”.
Serdecznie zapraszamy i do zo-
baczenia 17 marca 2018.

Sylwia Chojnacka-Tuzimek

specjalistka ds. promocji

Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Piaseczno

Przed nami trzecie Piaseczyńskie Miasto Kobiet. 17 marca Biblioteka Publiczna zapra-
sza do Domu Kultury na spotkanie z dwiema wyjątkowymi kobietami.

Koncert zespołu
Autobahn

Materiały z nowej płyty zespołu będzie można usłyszeć

16 marca na koncercie w Domu Kultury w Piasecznie.

Zespół Autobahn wydał w 2016 roku swój debiutancki
album „Trip”, będący połączeniem muzyki elektronicznej
i indierockowej z dużą dawką melodii. Kontynuując swoją
podróż muzyczną, Autobahn kończy właśnie nagrania na
drugą płytę, „Electricity”, z której kawałki usłyszymy na
najbliższym koncercie.

Koncert rozpocznie się o godzinie 19.00. Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie autorskie z Iloną Łepkowską – godz. 17.00

Recital Olgi Bończyk „Piosenki z klasą” – godz. 18.30

Miejsce: Dom Kultury w Piaseczne, ul. Kościuszki 49
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
Współorganizator: Centrum Kultury w Piasecznie
Partner: Piaseczyńska Rada Seniorów
Partnerzy medialni: „Gazeta Piaseczyńska”, „Kurier Połu-
dniowy”, „Przegląd Piaseczyński”, TV Zalesie

Bezpłatne wejściówki dla posiadaczy Piaseczyńskiej

Karty Mieszkańca oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora będą

do odbioru od 2 do 12 marca w Bibliotece Publicznej Mia-

sta i Gminy Piaseczno, Oddział dla Dzieci, ul. Kościuszki

49. Liczba wejściówek jest ograniczona.

Bilety w cenie 20 zł (na obydwa spotkania) będą do na-
bycia w przedsprzedaży od 2 do 12 marca na stronie inter-
netowej www.piaseczynskiemiastokobiet2018.evenea.pl.

Ilona Łepkowska

Foto Piotr Wachnik

Spotkanie urozmaici swoim koncertem Olga Bończyk


